
 

 

 

 

 

 

 

Verslag TempoTafel Specifieke doelgroepen  

Onderdeel van de Woondeal Arnhem Nijmegen 
 

Deelnemers: Arianne Graafland (Mitros), Martin Juffer, Rutger Kegels (beiden Woonzorgnet), Marion 

Boogers (Gemeente Arnhem), Maajke van der Mark (Gemeente Druten en Wijchen), Michelle van Dijk 

(Ministerie Binnenlandse Zaken) Pauline van Gelder (Gemeente Overbetuwe), Renate Donderwinkel 

(Baston Wonen), Stefan Stevens (Gemeente Beuningen), Patrick Schreven (Ecoplusbouw), Siemen de 

Vries (Plegt-Vos), Jacco den Hartog (Gemeente Zevenaar), Liselot Roeling, Ben Zweerink (beiden 

Gemeente Lingewaard), Wieke van Veldhuizen (Portaal), Mariëlle van Zuilen (Provincie Gelderland), 

Roosje van Leer, Pim Tiggeloven (beiden Companen) 

 

Doel van de middag 

De bijeenkomst van de TempoTafel was een voortzetting van de bijeenkomst die tijdens de 

Versnellingstafel van 18 september is gehouden. In de bijeenkomst van 16 november zijn twee casussen 

gepresenteerd van concrete projecten gemengd wonen (Mixit van Mitros/De Tussenvoorziening in 

Leidsche Rijn en De Proeftuin van o.a. Woonzorgnet in Nunspeet). In het tweede uur is met alle 

deelnemers verkend welke aanknopingspunten deze casussen bieden voor de huisvestingsopgave voor 

specifieke doelgroepen in de Regio Arnhem-Nijmegen. 

 

Mixit in Leidsche Rijn (Mitros / De Tussenvoorziening) 

Mixit is een recent opgeleverd nieuwbouwproject in de wijk Leidsche Rijn in Utrecht. Het is een gemengd 

wonencomplex bestaande uit 31 appartementen voor ex-dak- en thuislozen (zij woonden voorheen bij De 

Tussenvoorziening) en 70 appartementen voor reguliere huurders. Er waren meerdere redenen om dit 

project te starten. Met de Gemeente Utrecht was afgesproken dat 30% van de vrijkomende sociale 

huurwoningen wordt toegewezen aan kwetsbare doelgroepen (waaronder statushouders, ex-dak- en 

thuislozen, mensen uit maatschappelijke opvang en vrouwenopvang etc). Daarnaast wilden Mitros met 

dit project zorgen voor een zachte landing van kwetsbare huishoudens in de wijk (door de mix van 

dragende en vragende bewoners). Verder wilde men met dit project in Leidsche Rijn andere kwetsbare 

wijken waar concentraties van kwetsbare huurders zijn ontstaan, ontlasten. 

De kwetsbare huurders hebben de eerste 2 tot 4 jaar een huurcontract via De Tussenvoorziening. Na die 

periode kan het contract worden omgeklapt naar een regulier huurcontract op eigen naam. De reguliere 

huurders hebben een huurcontract voor onbepaalde tijd. De eerste huurders zijn geselecteerd op basis 

van inschrijfduur en hun motivatie om een bijdrage te leveren aan de goede sfeer in het gebouw en 

ondersteuning van kwetsbare huurders (op basis van een motivatiebrief en selectiegesprek; selectie is 

gedaan door medewerkers van Tussenvoorziening en Mitros samen). Er is ook een woonvereniging 
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opgericht. Lidmaatschap is verplicht. Bij selectie nieuwe (reguliere) bewoners krijgt deze woonvereniging 

ook een rol. 

Het financieel rendement van het complex is positief. De exploitatie van de gemeenschappelijke ruimte 

binnen het complex wordt betaald door De Tussenvoorziening, Mitros en de woonvereniging samen. 

Bewoners betalen hiervoor een bijdrage aan de woonvereniging van €10 per maand. De huurprijs voor 

reguliere huurders zit in het segment tot de 1e aftoppingsgrens (€619). Om het project financieel rendabel 

te maken was het hanteren van een sociale grondprijs en een korting op de verhuurdersheffing van groot 

belang. Daarnaast is voor het rendabel verlenen van zorg / ondersteuning op de locatie een minimaal 

aantal van 30 cliënten nodig voor De Tussenvoorziening. Samen met het nabijgelegen complex Livin (ook 

30 cliënten) is de omvang van de groep cliënten die begeleiding krijgt voldoende om ervoor te zorgen dat 

er gedurende 3 jaar van ma t/m vr begeleiding ter plekke aanwezig kan zijn vanuit De Tussenvoorziening. 

 

De Gemeente is betrokken geweest bij de vergunningverlening. Naast het hanteren van een sociale 

grondprijs is geen verdere financiële bijdrage verleend. Wel heeft de gemeente toestemming verleend 

voor het afwijken door Mitros op het reguliere toewijzingsbeleid om de selectie van reguliere bewoners 

mogelijk te maken (uitzonderingsbepaling woongroep). 

Vanuit de andere deelnemers zijn vervolgens diverse vragen gesteld / opmerkingen gemaakt: 

• Het is van belang om samen te werken met een (zorg-)partij waar je als corporatie vertrouwen in 

hebt. De Tussenvoorziening heeft veel ervaring in Utrecht en omgeving, en is in Mixit een belangrijke 

partij voor de selectie van kwetsbare huurders en de aanvullende zorg / ondersteuning. Belangrijk 

dat je op een zorgpartij kunt terugvallen als kwetsbare huurders in problemen komen. In Utrecht is 

een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Mitros en de Tussenvoorziening waarin afspraken 

zijn gemaakt o.a. over de inzet van begeleiding en eventuele teruggeleiding naar BW als het niet goed 

gaat met een bewoner. 

• Zijn er vergelijkbare partijen actief in de regio Arnhem-Nijmegen? Ja: De Huischmeesters (beheert 

projecten in diverse gemeenten in Nederland: https://www.dehuischmeesters.nl/) en 

WijhetenWelkom in Veenendaal (https://wijhetenwelkom.nl/). Woningcorporatie Portaal heeft 

ervaring met gemengd wonen projecten in o.a. Utrecht en Amersfoort (o.a.Place2BeU in Utrecht, 

Meander in Nieuwegein). 

• Denk goed na welke doelgroepen je bij elkaar huisvest bij gemengd wonen. Niet elke groep matcht 

even goed met de ander. 

• Gemengd wonen in een nieuwbouwwijk heeft als voordeel dat je minder weerstand krijgt vanuit de 

wijk, omdat de hele wijk nog in opbouw is. Bovendien kun je in een nieuwbouwcomplex alle nieuwe 

bewoners selecteren op hun motivatie, en zo komen tot een goede mix van vragers en dragers. Maar 

hoe creëer je een gemengd wonen project in een bestaande wijk / bestaand gebouw? Waar moet je 

op letten? 

• Gemengd wonen kan voor veel verschillende doelgroepen uitkomst bieden, bijvoorbeeld ook voor 

statushouders.  

• De Tussenvoorziening heeft ook een leergang over gemengd wonen. 

 

Zie voor een indruk van het project het filmpje op https://www.mitros.nl/over-

ons/projecten/nieuwbouwprojecten/mixit-samen-leven-en-wonen-in-een-gemengd-woonproject/ 

(kijkdag nieuwe bewoners) 

 

  

https://wijhetenwelkom.nl/
https://www.mitros.nl/over-ons/projecten/nieuwbouwprojecten/mixit-samen-leven-en-wonen-in-een-gemengd-woonproject/
https://www.mitros.nl/over-ons/projecten/nieuwbouwprojecten/mixit-samen-leven-en-wonen-in-een-gemengd-woonproject/
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De Proeftuin in Nunspeet (Woonzorgnet) 

In de regio Noord-Veluwe vormen gemeenten en zorgaanbieders samen een Regietafel. Betrokken 

partijen onderhouden een goed netwerk en spreken elkaar regelmatig over de opgaven met betrekking 

tot wonen en zorg. Vanuit de Regietafel werd een toenemende vraag naar huisvesting voor de uitstroom 

van Beschermd Wonen geconstateerd. Er is toen een initiatief gestart waarbij een ontwikkelaar en 

makelaar zijn aangehaakt om een bestaand complex aan te passen tot 36 appartementen, waarvan 25 

voor mensen die uitstromen vanuit Beschermd Wonen en 10 reguliere bewoners (vaak spoedzoekers, 

mensen die behoefte hebben aan een pauzewoning). 

De reguliere bewoners hebben een tijdelijk contract voor 2 jaar. Bewoners die uitstromen vanuit 

Beschermd Wonen hebben een contract voor 5 jaar, met een optie voor verlenging voor nog 5 jaar. De 

tijdelijkheid was met name ingegeven doordat de ontwikkelaar de vrijheid wilde om na vijf jaar te 

evalueren of hij het project wilde voortzetten. Inmiddels is duidelijk dat er voldoende vraag is om het 

project voor nog eens vijf jaar voort te zetten. Het initiatief richt zich op zelfstandig wonen. Er zijn slechts 

in beperkte mate groepsgerichte activiteiten (sportclubje). Er is geen gemeenschappelijke ruimte. 

Het initiatief kent een stuurgroep en regiegroep. Hierin zijn de betrokken partijen vertegenwoordigd; 

Nunspeets Onroerend goed Maatschappij (ontwikkelaar), de betrokken zorgpartijen (naast Woonzorgnet 

ook Iriszorg, Leger des Heils, GGZ Centraal en binnenkort ook Philadelphia), makelaar en de zes 

regiogemeenten. De zes gemeenten storten jaarlijks een subsidiebedrag aan één van de zorgpartijen voor 

de uitvoering van de begeleiding (ongeveer €200.000 per jaar) en de projectcoördinator (ca 25.000 

euro/jr). Verdere voorwaarden worden er nauwelijks gesteld. Juist door het vertrouwen en de gegeven 

vrijheid is het project een succes. Een van de zorgpartijen fungeert als kassier; zorgpartijen declareren 

werkelijk gemaakte begeleidingsuren bij kassier. 

In het begin was er wat weerstand vanuit omwonenden. Na enkele bewonersavonden is die weerstand 

afgenomen.  

Vanuit de andere deelnemers zijn vervolgens diverse vragen gesteld / opmerkingen gemaakt: 

• Is er 24 uur per dag beheer aanwezig? Nee; er is wel elke dag begeleiding aanwezig; de coördinator 

heeft 10 u/wk. De verschillende zorgorganisaties begeleiden elk alleen hun ‘eigen’ cliënten. 

Daarnaast is er een nachtdienst op afroep beschikbaar. 

• Wat was de rol van de gemeente(n)? Die was beperkt en bestond vooral uit het toetsen van het plan 

aan de hand van het Bouwbesluit en Bestemmingsplan. Wel zitten de gemeenten in de Regietafel, en 

betalen ze samen de subsidie waaruit de coördinator wordt betaald.  

• Hoe worden reguliere huurders geselecteerd? Een makelaar selecteert de huurders; hierbij wordt het 

woonverleden gecheckt en gekeken of iemand de huur kan opbrengen. Dus zonder specifieke selectie 

en/of motivatiebrief. Mitros heeft er expliciet voor gekozen om reguliere huurders een contract voor 

onbepaalde tijd te geven, omdat ze hopen op bewoners die zich actief inzetten voor de gemeenschap. 

Reguliere huurders met een tijdelijk contract (zoals in Nunspeet) voelen zich vaak minder verbonden 

met hun woonplek. 

 

Kansen en knelpunten voor gemengd wonen in Regio Arnhem-Nijmegen 
Vervolgens is met de groep besproken of de geschetste casussen toe te passen zijn in de regio Arnhem-

Nijmegen en welke kansen en knelpunten we voor gemengd wonen in de regio zien. 

 

Ruimte voor maatwerk bij Huisvestingsverordening 

Een project als Mixit zou goed passen in de regio. Maar belangrijk is wel dat de Huisvestingsverordening 

voldoende ruimte biedt om af te wijken op de reguliere wijze van toewijzing, zoals dat in Utrecht is 

gebeurd. Op dit moment biedt de regionale Huisvestingsverordening de mogelijkheid om bij 20% van de 

toewijzingen maatwerk te leveren. De vraag is of dat voldoende is. In Utrecht wordt gebruik gemaakt van 
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een bepaling over een ‘woongroep’; in dat geval is een selectie op motivatie mogelijk. Is er een 

vergelijkbare bepaling in deze regio? 

 

Verschillende belangen Wethouder Wonen – Wethouder Sociaal Domein 

Sommige gemeenten zien dat de Wethouder Wonen en de Wethouder Sociaal Domein niet altijd op één 

lijn zitten als het gaat om het bieden van huisvesting voor uitstromers vanuit Beschermd Wonen. Hoe krijg 

je de neuzen dezelfde kant op? Dit heeft ook gespeeld bij een project voor Flexwonen in Purmerend. 

Misschien een idee om de projectleider of wethouder uit te nodigen voor een volgende Tempotafel om 

deze casus te bespreken? 

In de Regio Nijmegen heeft recent een combi-overleg plaatsgevonden met zowel de Wethouders Wonen 

als Zorg in het kader van de evaluatie Weer Thuis. Dit wil men in de toekomst vaker gaan doen. Belangrijk 

is dat wethouders van beide portefeuilles kennis en informatie delen en meer dezelfde taal gaan spreken. 

 

Minimaal aantal cliënten 

Om een project gemengd wonen inclusief beheer en ondersteuning draaiende te kunnen houden is 

volgens Woonzorgnet een minimum aantal van 24 cliënten nodig voor de betrokken zorgaanbieder(s).  

Als er ook ’s nachts begeleiding nodig moet zijn, ligt dat minimum op ongeveer 32 cliënten. Voor kleinere 

gemeenten in de regio klinkt dat minimumaantal als veel. Het lijkt niet erg reëel dat een kleinere 

gemeente een gemengd wonen complex gericht op de lokale behoefte kan realiseren met dat benodigde 

minimale aantal cliënten, zeker niet omdat hier ook ‘reguliere’ huurders bij komen voor een goede mix. 

Moet je dan misschien op regionaal vlak vraag en potentiele locaties in beeld brengen en afstemmen hoe 

je het aanbod over de regio verdeelt? Dit kan wel op gespannen voet staan met de wens van veel 

gemeenten om vooral de lokale zorgvraag te bedienen (geen aanzuigende werking te creëren). 

De vraag wordt gesteld of een kleinere schaalgrootte echt niet mogelijk is; niet iedere cliënt heeft een 

even zware ondersteuningsbehoefte. Kun je sommige diensten ook oplossen door bijvoorbeeld ’s nachts 

een telefonische bereikbaarheid te bieden? In de praktijk wordt vaak maar weinig gebruik gemaakt van 

24 uurs zorg. Een andere oplossingsrichting is om de cliënten niet in één pand/complex samen te brengen, 

maar een ‘wooncirkel’ op te zetten. 

 

Kansen voor financiële regelingen vanuit het Rijk 

Het komende jaar komen meerdere financiële regelingen beschikbaar voor het huisvesten van bijzondere 

doelgroepen: 

• 50 mln. voor de realisatie van projecten m.b.t de huisvesting van kwetsbare doelgroepen (in het 

afgelopen jaar was hier ook 50 mln voor beschikbaar; dit is onlangs verdeeld onder 59 gemeenten 

waaronder Arnhem en Nijmegen) 

• 20 mln. voor de realisatie van projecten m.b.t. ouderenhuisvesting 

• Corporaties komen in aanmerking voor vrijstelling van de Verhuurdersheffing bij realisatie van 

projecten op het gebied van flexibele woningbouw 

Daarom wordt er een oproep aan gemeenten en corporaties gedaan: zijn er locaties waar initiatieven op 

dit vlak spelen of die zich lenen voor de ontwikkeling van dergelijke initiatieven? Breng kansrijke locaties 

in beeld: (1) om inzicht te krijgen wat er speelt en partijen bij elkaar te brengen en (2) om kans te maken 

op financiële ondersteuning vanuit het Rijk. 

 

Bij het uitwerken van een businesscase is het goed om breed te kijken: gemengd wonen kan niet alleen 

ook zorgen voor een besparing op zorgkosten, maar ook op uitkeringskosten. 
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Daarnaast heeft PBL een afwegingskader uitgebracht voor het beoordelen van nieuwe initiatieven op het 

gebied van flexwonen. Voorstel is om dit bij een volgende TempoTafel te bespreken, in combinatie met 

de geïnventariseerde locaties in de regio Arnhem-Nijmegen. 

 

Vervolgafspraken 
Aan het slot van de TempoTafel zijn de volgende afspraken gemaakt: 

• De volgende TempoTafel specifieke doelgroepen wordt over ongeveer vier weken gehouden. 

Hiervoor wordt nog een datumprikker verzonden 

• Zorgaanbieders zijn nog niet of nauwelijks betrokken bij de TempoTafel. Graag horen we van de 

deelnemers aan de TempoTafel welke zorgpartijen (inclusief contactgegevens) uitgenodigd moeten 

worden bij de volgende bijeenkomst van de TempoTafel. 

• We gaan kansrijke locaties inventariseren voor gemengd wonen binnen de regio. Aan alle deelnemers 

van de TempoTafel wordt gevraagd: 

o Kansrijke locaties voor gemengd wonen door te geven aan de organisatoren van de 

TempoTafel. Graag mailen naar: tiggeloven@companen.nl 

o Graag enige toelichting geven over: Is er sprake van een concreet initiatief of is het een 

locatie die mogelijk interessant kan zijn?  

o Bij een concreet initiatief: welke partijen zijn betrokken? Voor welke doelgroep is het 

bedoeld? Kenmerken van de locatie? Beoogd aantal woningen? Andere mogelijke 

voorzieningen? Wat is de status van het initiatief? 

o Bij een kansrijke locatie: voor welke doelgroep(en) zie je kansen op deze locatie? Wat moet 

er gebeuren om tot een concreet initiatief te komen? 

 

NB: Lang niet alle gemeenten zijn deelnemer aan deze TempoTafel. Daarom zal ook een verzoek via 

het kernteam naar andere gemeenten worden verstuurd met het verzoek om kansrijke locaties voor 

gemengd wonen in beeld te brengen. 

• Wieke van Veldhuizen (Portaal) zal vanuit de TempoTafel aansluiten bij het overleg ter voorbereiding 

op de volgende TempoTafel.  

• Maajke van der Mark zal een terugkoppeling van de voortgang van de Tempotafel doen tijdens de 

Versnellingstafel van 25 november a.s. 

 

 

Ter inspiratie een link naar een filmpje over gemengd wonen:  

https://www.youtube.com/watch?v=n459NQYtBu8&feature=youtu.be (o.a. Portaal) 

 

 

 

mailto:tiggeloven@companen.nl
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