
De lessen, kansen en dilemma’s van 
gemeenten, zorgaanbieders en 
woningcorporaties

In het Nationaal Actieplan Dakloosheid wordt een 
torenhoge ambitie uitgesproken: een thuis voor 
iedereen in 2030. Het actieplan stelt een plek om te 
wonen aan de basis van elk hulpverleningstraject: 
‘eerst een woning, dan herstel’. Daarmee bouwt het 
voort op vele initiatieven die in de afgelopen jaren 
volgens het uitgangspunt Wonen Eerst een oplossing 
boden voor (dreigend) dak- en thuisloosheid. Nu 
iedere gemeente in Nederland gaat werken vanuit het 
basisbeginsel ‘Wonen Eerst’, haalden wij elf 
ervaringen, lessen, kansen en dilemma’s op bij 
woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeenten1. 
Het actieplan mag dan nieuw zijn, maar we starten niet 
van nul.

De elf lessen, kansen en dilemma’s die corporaties, 
zorgaanbieders en gemeenten zien bij de organisatie 
van woonoplossingen voor dak- en thuisloosheid 
verdelen we in dit artikel over drie thema’s:

1. Het belang van dak- en thuisloze mensen boven 
het organisatiebelang

2. Samenwerken, want niemand kan het alleen

3. Van complexiteit naar simpele woonoplossingen

E L F S TA P P E N  O P  W E G  N A A R  E E N  T H U I S  
V O O R  I E D E R E E N

Het belang van dak- en thuisloze mensen 
boven het organisatiebelang

De ambitie Een Thuis voor Iedereen in 2030 is naast 
torenhoog ook broodnodig. De belangen zijn groot: als 
gevolg van dak- en thuisloosheid leven mensen in 
extreme kwetsbaarheid en in een sociaal isolement. 
Ook de maatschappij als geheel heeft een belang: als 
het lukt om dakloosheid uit te bannen dan bespaart 
dat veel geld aan opvangplekken, sociale uitkeringen 
en zorgbegeleiding. Hoewel gemeenten, 
zorgaanbieders en woningcorporaties de ambitie delen 
om voor iedereen een thuis te realiseren, lukt het in de 
praktijk vaak niet om het belang van de mensen om 
wie het gaat boven het belang van de eigen organisatie 
te zetten. Wij inventariseerden vier belangen waar 
partijen die werken aan het voorkomen en oplossen 
van dak- en thuisloosheid oog voor moeten hebben.

1. De realisatie van woonoplossingen vraagt om een 
brede benadering
Gemeenten en woningcorporaties vinden het net als 
zorgaanbieders van belang dat er huisvesting 
beschikbaar komt voor dak- en thuisloze mensen. 
Echter, zij realiseren zich ook dat het eveneens crisis 
op de woningmarkt is voor statushouders, 
vluchtelingen, sociaal urgenten en andere groepen. De 
opgave die voorligt vraagt om een brede benadering. 
In Utrecht is daar een goed voorbeeld van: in het 
bijzondere wooncomplex De Generaal2 wonen 
woningzoekenden met een vitaal beroep (zoals leraren 
en verpleegkundigen) samen met bewoners die 
gebruik hebben gemaakt van de voorzieningen van het 
Leger des Heils.

1 Mensen die met ons meedachten (in aanloop naar en) tijdens een bijeenkomst op 10 februari 2022 waren werkzaam bij: Cliëntenbelang Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Ede, Kansfonds, Stichting 
Corridor, Mozaïk, Pameijer, Stichting Timon, Enver, De Regenboog Groep, Centrum voor Dienstverlening, Stichting Barka, De Tussenvoorziening, Instituut voor Publieke Waarden, Actium Wonen, Woonstad en Parteon.
2 https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/praktijkverhalen/2023/01/12/bijzonder-wooncomplex-de-generaal-met-gemengd-wonen-creeren-we-draagkracht



2. ‘Eerst een woning, dan herstel’ vraagt om goede 
ondersteuning van zorgaanbieders 
Zorgaanbieders willen zich heel graag inspannen voor de 
ondersteuning van cliënten die in een zelfstandige woning 
werken aan hun herstel. Zij zien echter een groot tekort 
op de arbeidsmarkt en maken zich zorgen of er wel 
voldoende zorgpersoneel is om de benodigde 
ondersteuning te bieden. Het is in het belang van 
zorgaanbieders om werken in de zorg aantrekkelijk te 
maken, bijvoorbeeld door het verminderen van de 
administratielast. Sociaal werkers zijn gemiddeld dertig 
procent van hun tijd kwijt aan hun eigen administratie3. 
Tel daar de tijd bij op die sociaal werkers kwijt zijn aan het 
regelen van toeslagen en regelingen voor hun cliënten en 
er blijft weinig over van hun kerntaak: het bevorderen van 
het sociaal functioneren van mensen in hun primaire 
leefomgeving. Daarnaast moet het voor zorgaanbieders 
mogelijk zijn om met een sluitende bedrijfsvoering te 
werken. Tarieven voor extramurale zorg moeten 
kostendekkend zijn en er is een sterke behoefte aan 
compensatie van mogelijke huurderving (door 
bijvoorbeeld huurschulden van cliënten) voor 
zorgaanbieders die huisvesting bieden. Dit is uiteraard 
ook een punt van zorg voor woningcorporaties. Dat 
brengt ons bij punt drie.

3. Een goede landing in de buurt vraagt om betrokken 
organisaties en professionals
Woningcorporaties missen de middelen om de 
woonomgeving goed te betrekken bij de landing van 
nieuwe bewoners uit een hulpverlenerstraject in de 
buurt. Dit is een probleem, omdat er in veel steden sprake 
is van een toenemende concentratie van kwetsbare 
bewoners in de corporatiesector. Van woningcorporaties 
wordt vaak gezegd dat zij (voormalige) dak- en thuisloze 
mensen bij voorbaat wegzetten als overlast gevend. Dat is 
een te makkelijke voorstelling van zaken. 
Woningcorporaties staan, naast het belang van 
individuele huurders, ook voor het belang van complexen, 
straten en buurten. Zij hebben belang bij korte lijnen met 
zorg- en veiligheidsprofessionals.

4. Ervaringsdeskundigheid als sleutel naar effectiever 
beleid en betere dienstverlening
Het Nationaal Actieplan ‘Eerst een Thuis’ stelt de inbreng 
van ervaringskennis centraal bij het realiseren van 
woonoplossingen voor dak- en thuisloosheid. 
Ervaringsdeskundigen hebben het vertrouwen nodig om 
hun rol hierin daadkrachtig te kunnen vervullen. 
Ervaringskennis moet een serieuze kennisbron zijn voor 
beleidsmakers en besluitvormers bij het vormgeven, 
uitvoeren en monitoren van beleid.

Samenwerken, want niemand kan het alleen 

Geen enkele individuele woningcorporatie, gemeente of 
zorgaanbieder kan zelfstandig woonoplossingen 
realiseren. Niet op de schaal die nodig is om dak- en 
thuisloosheid uit te bannen. Daar hebben zij elkaar heel 
hard voor nodig. Wij gingen in gesprek met 
vertegenwoordigers van deze organisaties:

wat is er nodig in de organisatie van de samenwerking 
om de ambities waar te maken. We stuitten hierbij op 
drie stappen:

5. Een thuis voor iedereen vraagt vooral om woningen
‘Wonen Eerst’ begint met huizen. Zolang er een tekort 
is aan woningen, komt ‘Wonen Eerst’ nooit van de 
grond. Dat merken bijvoorbeeld de professionals in 
Rotterdam die via Project 0104 dak- en thuisloze 
jongeren ondersteunen. Een typisch voorbeeld van een 
‘Wonen Eerst’ project: deelnemers krijgen direct 
huisvesting, naast toegang (via hulpverleners) tot een 
maatwerkbudget en een ‘warm netwerk’. Nu de 
gemiddelde wachttijd voor de huisvesting van 
kwetsbare Rotterdammers is toegenomen tot 
gemiddeld meer dan drie maanden, kan het 
uitgangspunt eerst een woning, dan herstel, niet altijd 
worden uitgevoerd. Zorg gaat in dat geval toch voor het 
wonen uit.

6. Betere sturing op de beschikbare woonvoorraad is 
nodig
Het is niet zo dat er helemaal geen beschikbare 
woningen zijn. Er is immers ook nog steeds sprake van 
leegstand. Wel stokt de doorstroming en is de 
verdeling van de beschikbare voorraad een probleem. 
Wat wringt is dat regelgeving soms drempelverhogend 
werkt bij het mogelijk maken van doorbraken in 
woonoplossingen. Zo wordt in ons toeslagenstelsel 
bijvoorbeeld niet aantrekkelijk gemaakt om met elkaar 
samen te wonen. Dit vraagstuk vraagt om sturing op de 
beschikbare woonvoorraad. Dat betekent keuzes 
maken, prioriteren, monitoren en bijsturen.

7. Benut de ander waar die goed in is
Samenwerken betekent niet alleen dat partners elkaar 
kennen, maar ook dat ze elkaar in stelling brengen om 
te doen waar de ander goed in is. Woningbemiddeling 
is een vak dat de woningcorporaties onder de knie 
hebben, voor goede begeleiding van cliënten moet je 
bij zorgaanbieders zijn en de gemeente is in staat om 
de randvoorwaarden te creëren om zelfstandig wonen 
met begeleiding mogelijk te maken. Ga niet op elkaars 
stoel zitten, maar bedien elkaar op ieders specialisme 
en vertrouw erop dat je partner weet waar hij of zij 
mee bezig is.

Van complexiteit naar simpele 
woonoplossingen 

Onze collega Jaring Hiemstra stelt5 dat complexiteit in –
en tussen – publieke organisaties het presteren van de 
overheid ondermijnt. Onze gesprekspartners zijn het 
roerend met hem eens. We papegaaien elkaar vaak 
makkelijk na dat het zo complex is om in de huidige 
context woonoplossingen te realiseren. Die aandacht 
voor de complexiteit werkt verlammend, terwijl 
bestaande woonoplossingen juist laten zien hoe 
ogenschijnlijk simpele oplossingen vanuit een 
mensgerichte aanpak leiden tot het gewenste 
resultaat. Laten we daar de focus op leggen, wat 
kunnen we vanaf vandaag doen of anders doen?

3  https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2022-04/Administratie-en-regeldruk-sociaal-werk-schets.pdf



8. We beginnen niet op nul
Een plek om te wonen aan de basis van elk 
hulpverleningstraject zetten is een shift in het paradigma. 
Dat we een paradigmashift moeten maken betekent echter 
niet dat we van nul moeten beginnen. De community ‘Alle 
jongeren thuis’6 – bestaande uit jongeren en 27 initiatieven 
en organisaties – doet het bijvoorbeeld al jaren: werken 
volgens dit nieuwe paradigma om dak- en thuisloze 
jongeren beter te kunnen helpen. Er zijn talloze 
voorbeelden van zowel structurele- als tijdelijke 
woonoplossingen. Daar kunnen we van leren. Het wiel 
hoeft echt niet opnieuw uitgevonden te worden.

9. Succesvolle woonoplossingen doen recht aan de lokale 
context
We zien dat het succes van woonoplossingen vaak heel 
persoonsafhankelijk is. Het is die ene succesvolle 
projectleider die partijen in beweging krijgt en oplossing 
mogelijk maakt. Of het is die ene wethouder die een idee 
adopteert en hiervan een persoonlijk doel maakt. We 
kunnen daarom niet simpelweg de aanpak van gemeente Y 
kopiëren naar gemeente Z. Succesvolle woonoplossingen 
hebben met elkaar gemeen dat ze stevig zijn ingebed in de 
lokale context en in het netwerk in een gemeente. Dat 
vraagt vooral ook om een investering in het lokale 
netwerk, en daar komt ie weer: elkaar leren kennen, 
begrijpen en waarderen.

10. Van tijdelijke naar structurele woonoplossingen
Het is in dit artikel al vaker teruggekomen: er is een krappe 
woningmarkt. Maar ook in de krappe woningmarkt zijn er 
mogelijkheden. Zo ziet bijvoorbeeld De Regenboog Groep7

de mogelijkheid om met behulp van tijdelijke 
woonoplossingen en begeleiding te werken aan een 
structurele oplossing. Hoe langer mensen zonder woning 
zitten, hoe sneller de problemen oplopen. We hebben snel 
meer tijdelijke plekken nodig gebruikmakend van de 
leegstand die er is. Het idee is dat mensen in deze tijdelijke 
woningen tot rust kunnen komen en kunnen werken aan 
een structurele oplossing. Dit vraagt om creativiteit, lef en 
vertrouwen in elkaar om soms ook buiten de lijntjes te 
kunnen kleuren.

11. Dat het mogelijk is laat de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen goed zien
Mensen die zich al jarenlang inzetten voor het realiseren 
van woonoplossingen voor dak- en thuisloze mensen 
hebben zich vorig jaar verbaasd over de enorme 
vindingrijkheid en vooral de doorzettingsmacht die 
mogelijk bleek bij de opvang van de Oekraïense 
vluchtelingen. Let wel, niemand die wij spraken is erop 
tegen dat alle registers werden opengetrokken om deze 
mensen de zo nodige hulp te verlenen. Maar de 
crisisorganisaties die werden opgetuigd met integrale 
teams die snel konden schakelen tussen Wonen, 
Vergunningen, Welzijn, Vastgoed en andere partijen, is 
precies waar al tijden om wordt gevraagd bij het realiseren 
van woonoplossingen voor dak- en thuisloze mensen. De 
opvang van Oekraïense vluchtelingen laat zien dat het 
mogelijk is om creatieve en snelle oplossingen te vinden en 
goed te organiseren.

Vervolgbijeenkomst op 23 maart 

Op 23 maart organiseren we een bijeenkomst over 
woonoplossingen voor dak- en thuisloosheid. We 
scherpen de bovenstaande stappen dan aan, aan de 
hand van concrete voorbeelden van structurele- en 
tijdelijke woonoplossingen. Samen met gemeenten, 
zorgaanbieders en woningcorporaties zoeken we 
verder naar handelingsperspectief om zo de ambitie 
om iedereen een thuis te geven in 2030 te realiseren. 
Inmiddels hebben deelnemers uit meer dan 40 
gemeenten zich aangemeld. Klik hier voor meer 
informatie.

4 https://hiemstraendevries.nl/actueel/maak-het-eenvoudig-in-2023-essay-jaring-hiemstra/

https://hiemstraendevries.nl/actueel/woonoplossingen-voor-kwetsbare-groepen/
https://hiemstraendevries.nl/actueel/woonoplossingen-voor-kwetsbare-groepen/


Meer weten of meepraten over de woonoplossingen van kwetsbare doelgroepen?

Houd onze socials in de gaten of neem contact op met:

Geert Lonterman
06 4676 6010 
geert.lonterman@hiemstraendevries.nl

Romy Verstraeten 
06 1219 1970 
romy.verstraeten@hiemstraendevries.nl

“De aandacht voor de complexiteit 
werkt verlammend, terwijl er veel 
goede voorbeelden zijn.’

mailto:geert.lonterman@hiemstraendevries.nl

