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Coalities bouwen in Woonservicegebieden 
Ervaringen uit vier Rotterdamse deelgemeenten

De vier procesmanagers die in deze publicatie aan 
het woord komen, vinden elkaar in het voorjaar van 
2011 in hun behoefte aan kennisuitwisseling. Geertje 
Morée van Cappellen en Guido de Ruiter werken vanuit 
hun eigen adviesbureau. Zij is in deelgemeente Prins 
Alexander als procesmanager woonservicegebieden 
aan de slag gegaan en hij in Centrum. Ricardo 
Balkhoven en Anneke Latupeirissa zijn in de deel-
gemeenten Noord en Kralingen-Crooswijk aangesteld 
als procesmanager. De woonservicegebieden van 
deze vier mensen zaten ongeveer in dezelfde ontwik-
kelingsfase en zij wilden graag van elkaar leren. 
Anneke: ‘Ricardo heeft toen mij en Geertje en Guido 
benaderd. Hij zei: ‘Kunnen wij niet een intervisieclubje 
vormen? We proberen het goed te doen, maar we 
worstelen ook allemaal met vragen.’ Zo zijn wij bij 
elkaar gekomen, door een spontane actie. Het is fijn 
om met anderen te kunnen sparren, zelfs al hebben 
die soms heel andere invalshoeken gekozen.’
De procesmanagers van de vier Rotterdamse woon-
servicegebieden hebben dus vanaf begin 2011 hun 
ervaringen met elkaar gedeeld. Door middel van 
deze handreiking doen zij dat nu ook met anderen. 

Leren van elkaar
door intervisie



Intro

Jij krijgt de opdracht om een woonservicegebied op te zetten. Hoe ga je aan de slag?
Dit is de centrale vraag die we in deze handreiking gaan beantwoorden. We putten 
daarvoor uit de ervaringen met woonservicegebieden in vier Rotterdamse deel-
gemeenten: Prins Alexander, Kralingen-Crooswijk, Noord en Centrum. 

Deze handreiking is geschreven voor al diegenen die aan de slag gaan met de ontwik-
keling van een woonservicegebied en daar een centrale of minder centrale rol in hebben. 
En voor diegenen die werkzaam zijn in de context van gebiedsgerichte organisatie van 
zorg en welzijn.

We willen met zijn allen het liefst oud worden in ons eigen huis, in de buurt waar we altijd – 
of op zijn minst de laatste jaren – hebben gewoond. Een goede organisatie van zorg en 
welzijn in de wijk moet dit mogelijk maken. Wat is er voor nodig om mensen op een prettige 
manier in hun eigen huis te kunnen laten blijven? In ieder geval dat de sectoren (wonen, zorg 
en welzijn) die voor de ondersteuning zorgen elkaar constructief weten te vinden. Rotterdam 
heeft daarom ingezet op de ontwikkeling van woonservicegebieden. In 2008 heeft Rotterdam 
haar stedelijke visie neergezet. Inmiddels zijn er 19 woonservicegebieden in ontwikkeling, 
verdeeld over de verschillende Rotterdamse deelgemeenten.

De deelgemeenten in Rotterdam voeren de regie in de woonservicegebieden. Ze hebben 
allemaal een centrale figuur – de procesmanager1 woonservicegebieden – opdracht gegeven 
het proces van de ontwikkeling van de woonservicegebieden te begeleiden. Vanuit de woon-
servicegebieden in vier deelgemeenten kijken we terug op de afgelopen jaren. Wat zijn de 
ervaringen van deze procesmanagers? Hoe is hun proces gelopen? Wat hebben ze geleerd? 
Kortom: hoe pak je dat nu aan, het ontwikkelen van een woonservicegebied? Veel lessen zijn 
in Rotterdam geleerd, de belangrijkste zijn opgenomen in deze handreiking.

“Hoe pak je dat nu aan, het ontwikkelen van een 
woonservicegebied?”

Voor deze handreiking zijn we afgereisd naar de deelgemeenten Prins Alexander, Kralingen-
Crooswijk, Noord en Centrum. We vertellen de verhalen van de procesmanagers die daar de 
woonservicegebieden hebben opgezet. De verhalen zijn bedoeld om je te inspireren en op 
weg te helpen. Door de tekst heen zijn de lessen geweven die zij hebben geleerd. Ook 
hebben we enkele inzichten van stakeholders, bewoners en bestuurders opgenomen.

De geleerde lessen in de woonservicegebieden zijn ook relevant in het kader van gebieds-
gericht werken. Het sluit aan bij de ambitie van de gemeente Rotterdam om zorg en welzijn 
in al haar deelgemeenten gebiedsgericht te organiseren. Daarmee is deze handreiking 
meteen ook toekomstbestendig. MOVISIE en de gemeente Rotterdam hopen dat velen hun 
voordeel zullen doen met de in Rotterdam geleerde lessen.

Een Woonservicegebied 
is een prettige wijk of een 
buurt waarin specifieke 
doelgroepen, zoals ouderen 
en mensen met een beper-
king, zo zelfstandig mogelijk 
en met behoud van eigen 
regie kunnen wonen.

Bron: http://www.rotterdam.nl/
watiseenwoonservicegebied

Definitie
Woonservicegebied

1 We spreken in deze handreiking over ‘procesmanager woonservicegebied’. In de praktijk wordt ook de 
functienaam ‘projectleider’ gebruikt en nog andere termen. Wij gebruiken verder in deze tekst de 
benaming procesmanager voor degene die de opdracht heeft de ontwikkeling van een woonservice-
gebied te ondersteunen. Vaak heeft deze persoon in de uitvoering een regietaak.
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Zo ging het in...
…Prins Alexander



‘Vanaf de start van mijn loopbaan (1982) ben ik werkzaam in en betrokken bij de care. Sinds 
2000 ben ik werkzaam als zelfstandig projectleider. Meestal werk ik aan innovatieve projecten. 
Mijn expertise ligt in het werken aan verbetering van zorg, wonen en welzijn met aandacht 
voor participatie en zelfregie, maatschappelijk rendement en systeeminnovatie AWBZ en 
Wmo. Dit zijn brede organisatieveranderingen in een nieuw perspectief; het maatschappelijk 
veld ondergaat grote veranderingen en die veranderingen zijn onomkeerbaar.’ 

Hoe heeft Geertje het aangepakt?

Prins Alexander telt ongeveer 85.000 inwoners en is qua inwonertal de grootste deelgemeente 
van Rotterdam. Tot de jaren zestig bestond deze polder alleen uit de dorpen Kralingse Veer en 
Kralingen en enkele verspreid liggende boerderijen. Inmiddels is hier een stedelijke agglome-
ratie van formaat gerezen. Deelgemeente Prins Alexander telt zeven wijken, waarvan het Lage 
Land de oudste is; de eerste paal werd geslagen in 1961. De jongste wijk, Nesselande, is in 
het begin van de 21ste eeuw aangelegd. Prins Alexander bestaat sinds 1975, aanvankelijk 
onder de naam ‘Rotterdam oost’. Al na enkele jaren kreeg de deelgemeente haar huidige 
naam. Het woonservicegebied beslaat twee wijken: Prinsenland en Het Lage Land. De laatste 
wijk is begin jaren zestig aangelegd. Het is een gewilde woonwijk: ruim opgezet met veel 
laagbouw en op loopafstand van het Kralingse Bos. Prinsenland is deels gebouwd in de jaren 
zestig en deels in de jaren negentig. Beide wijken zijn in sociaal opzicht niet sterk, maar ook 
niet kwetsbaar te noemen. In de Sociale Index van de gemeente Rotterdam worden ze geken-
merkt door ‘voldoende’ sociale binding en sociale inzet. De gezondheid van de gemiddelde 
bewoner scoort in beide wijken ‘onvoldoende’.

Over de deelgemeente 
Prins Alexander

Over 
Geertje Morée van Cappellen

INZICHT:
Geen enkele organisatie kan de huidige maatschappelijke vraagstellingen solitair beant-
woorden. Vergrijzing, ontgroening en schaarste vragen om fundamentele veranderingen 
en radicaal andere oplossingen. Het ontwikkelen van geïnspireerd leiderschap en nieuwe 
vormen van burgerparticipatie bepaalt de agenda. Deze transitie vraagt een omslag in 
denken en handelen van bestuurders, management en medewerkers. 
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De deelgemeente Prins Alexander start in het najaar van 2009 met het opzetten van woon-
servicegebieden. Waarom valt de keus op de wijken Prinsenland en Het Lage Land? Een be-
langrijke reden is de mogelijkheid om aan te sluiten bij vernieuwende samenwerkingsvormen 
van de brede school in Het Lage Land en deze samenwerking te versterken. En verder de 
aansluiting bij de planontwikkelingen van Bramanteplein bij ontmoetingscentrum Prinsenhof.

In het woonservicegebied Prinsenland / Het Lage Land’ staat Prinsenhof, een innovatief 
ontmoetingscentrum bij de zogeheten Prinsessenflats. Doel van het centrum is senioren en 
mensen met een verstandelijke en sociale beperking bij de maatschappij te betrekken en 
vereenzaming tegen te gaan. Vanaf de opening in 2007 runnen buurtbewoners met en zonder 
een verstandelijke beperking vrijwillig het centrum. Professionele steun is aanwezig. Prin-
senhof heeft ook een belangrijke signaalfunctie voor sociaal isolement buiten het centrum. 
De vrijwilligers, het buurtteam en andere betrokken organisaties hebben goed zicht op wat er 
zich in de Prinsessenflats afspeelt en bieden hulp waar mogelijk. Daarnaast biedt Prinsenhof 
een compleet pakket aan informatie, advies en ondersteuning op sociaal, medisch en finan-
cieel gebied. Prinsenhof is daarmee een wijkservicepunt avant la lettre. Weliswaar is het nog 
zoekende naar een duurzaam financieringsmodel, maar het heeft de potentie om aanzienlijke 
maatschappelijke baten te realiseren2.

De deelgemeente betrekt maar liefst achttien partners bij de opzet van het woonservicege-
bied. In de zomer van 2010 ondertekenen zij het convenant ‘Woonservicegebied Prinsenland / 
Het Lage Land’ . Naast woon-, zorg- en welzijnsorganisaties zijn dit ook  bewonersorganisaties 
en de lokale seniorenadviesraad. Het convenant zelf is een samenwerkingsovereenkomst 
op hoofdlijnen, waarin goede intenties de kern vormen. De afspraak is dat concretere acties 
verwoord worden in een plan van aanpak, dat in de maanden daarna geconcipieerd moet 
worden. 

Rond deze tijd maakt de deelgemeente de balans op over haar eigen rol in het woonservice-
gebied. Ze  wil haar inzet en capaciteit op de inhoud van het woonservicegebied concentreren 
en concludeert dat een externe procesbegeleider gewenst is. Geertje wordt met ingang van 
september 2010 aangesteld met als opdracht het realiseren van het plan van aanpak en het 
ondersteunen van het proces.

Geertje ziet dat de partners sterk gemotiveerd zijn. Ze willen allemaal graag hun bijdrage 
leveren. De uitdaging is om binnen een redelijke termijn tot een evenwichtig plan van aanpak 
te komen. Daarvoor zijn beproefde interactieve werkvormen nodig. Geertje: ‘De stem van de 
bewoners is heel belangrijk. Daar was ook iedereen het mee eens. We hebben vijf interactieve 
werkbijeenkomsten gehad die voor alle partners, inclusief bewoners, goed te volgen waren. 
De inhoud van het plan was al vrij snel duidelijk. Het ging  over zelfredzaamheid, regie en 
participatie en de wens om daar nieuwe vormen voor te vinden.’

LES:

LES:

- In Prinsenhof wordt vanaf 
het begin gewerkt volgens 
de principes samen-

 werking tussen bewoners 
en organisaties wwz. 
Geertje: ‘Hier zie je de 
essentie van het gedach-
tegoed van woonservice-
gebieden. Sterke soci-
ale netwerkontwikkeling, 
vanuit buurt, bewoners en 
professionals. Je wilt zo 
min mogelijk zelf regelen, 
maar aansluiten bij die 
al aanwezige kracht en 
motivatie.’

- Betrek alle partijen vanaf 
het begin bij de ontwikke-
ling van het woonservice-
gebied, ook een vertegen-
woordiging van bewoners 
en potentiële afnemers 
van diensten.’ 

Bij het organiseren van een 
woonservicegebied onder-
scheiden we twee facetten: 
het opzetten van de organi-
satie en de ontwikkeling van 
het plan van aanpak. Het 
opzetten van de organisatie 
kun je op diverse niveaus 
insteken. Prins Alexander 
heeft een pragmatische 
keuze gemaakt door de 
projectorganisatie te bou-
wen rond de servicepunten. 2 Kluft, 2009

INZICHT:
Een zorgpartij: ‘Een externe procesbegeleider is prettig, dan zijn er geen dubbele petten. 
Geertje spreekt de partijen aan op afspraken.’ 
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LES:

Voer met alle partijen een 
open discussie over rollen, 
verantwoordelijkheden 
en uitgangspunten. Geldt 
het motto: ‘Wie betaalt, 
bepaalt? Of: ‘De bewoners 
bepalen wat hun buurt 
nodig heeft en mogen ook 
zelf sturen’? Durf buiten 
de gebaande paden en de 
gevestigde orde te denken, 
dat geeft energie. 

INZICHT:
Zorgpartij: ‘Er is meer contact tussen partijen, op de werkvloer en op directieniveau. 
We hebben nu meer kennis van elkaars diensten en producten.’

Het lijkt er op dat het plan van aanpak in februari 2011, zes maanden na afsluiting van het 
convenant, praktisch in kannen en kruiken is. Maar dan moeten de afspraken over de pro-
jectorganisatie, over verantwoordelijkheden en bevoegdheden, geformaliseerd worden. En 
dan blijkt er achter de moderne visie op maatschappelijke ondersteuning nog een ouderwets 
sturingsmodel te zitten. In dat model is geld het belangrijkste instrument en beperkt de rol van 
bewoners zich tot klankborden.  
Geertje: ‘Eigenlijk gingen we gewoon weer in de reguliere besturingsmiddelen zitten. Toen 
hebben we met elkaar gezegd: ‘Goh, wat doen we nu eigenlijk? We zijn bezig om een inhou-
delijk redelijk vernieuwend plan in een oude structuur te zetten.’ De discussie is gevoerd over 
andere bestuurlijke paradigma’s. Je moet niet van tevoren alles willen dichttimmeren. Het gaat 
over vertrouwen hebben. In elkaar, maar ook in de bewoners. Dat ze inderdaad ruimte krijgen 
om te laten zien op welke wijze het in hun buurt goed zou kunnen uitwerken. De knop is heel 
rigoureus omgezet naar: ‘Oh, dat betekent dus niet dat de bestuurders van wonen, zorg en 
welzijn gaan sturen, maar dat de bewoners zélf gaan sturen.’ Toen die knop eenmaal om was, 
hadden we ook heel snel overeenstemming over de uitvoering.’

“Je moet niet van tevoren alles willen dichttimmeren. 
Het gaat over vertrouwen hebben. In elkaar, maar ook 
in de bewoners.”

De nieuwe inzichten in Prins Alexander leiden tot twee lijnen in het plan van aanpak. De 
eerste lijn is het realiseren van zes wijkservicepunten, de tweede lijn is het ontwikkelen van 
een nieuw gebiedsgericht besturingsmodel, waarin samenwerking tussen bewoners, over-
heid en wwz-organisaties centraal staat. Daarin hebben burgers idealiter de regie. Geertje: 
‘Die tweede actielijn gaat over het ontwikkelen van samenwerkingsvormen. Of eigenlijk over 
het ontwikkelen van een gebiedsgerichte samenwerking die duurzaam is én onomkeerbaar. 
Want dat was vanaf het begin het uitgangspunt. Dit doe je niet even voor een jaar. Dit doe je 
vanuit de overtuiging dat gebiedsgerichte samenwerking noodzakelijk is vanaf nu. Dat is een 
ingewikkeld proces. Het vraagt tijd en begrip voor de individuele organisatiebelangen van de 
betrokken partijen.’
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Vanuit de stad worden onderzoeksinstrumenten en kennis aangereikt om keuzes in de 
uitvoering te onderbouwen. Dit komt op de partners in het samenwerkingsverband soms 
nogal ‘zwaar’ over. Die hebben kennis van de lokale sociale kaart en willen op basis daarvan 
‘gewoon aan de slag’. Geertje: ‘De partners zeiden letterlijk: “Laten we nou niet zo ingewikkeld 
doen. We kijken gewoon wat er in die buurt nodig is en we gaan dat gewoon dóén. We moeten 
geen waterhoofd gaan bouwen.” Dus uiteindelijk hebben we die onderzoeksinstrumenten, 
zoals het leefstijlenonderzoek, wel benoemd in het plan van aanpak, maar ze zijn geen 
expliciet onderdeel geworden van de deelplannen per servicepunt.’

Organisatie (wijk)servicepunten
Op basis van praktische aanknopingspunten kiezen de partners de zes wijkservicepunten. In 
drie hiervan is een woon- of zorgorganisatie eigenaar, in de andere drie is dat een bewoners-
organisatie. Per wijkservicepunt wordt een zogeheten buurtondersteuner aangesteld die gaat 
signaleren, verwijzen en verbinden. Hij of zij is een bekend en vertrouwd gezicht in de buurt, 
iemand die vernieuwend denkt en doet, goed kan netwerken en kennis heeft van de sociale 
kaart. Deze vrijwillige medewerker krijgt training, een vrijwilligersvergoeding en ondersteuning
van een coördinator. De coördinator is altijd een betaalde kracht, hetzij in dienst van de woon- 
of zorgorganisatie die eigenaar is van het wijkservicepunt, hetzij een welzijnsprofessional 
die de betrokken bewonersorganisatie ondersteunt. Het coördinatorschap is overigens een 
parttime functie van een beperkt aantal uren per week. Samen zorgen buurtondersteuner en 
coördinator voor een plan van aanpak op servicepuntniveau. Ze werken dit periodiek bij en 
leveren het aan bij procesmanager Geertje.

LES:

LES:

Laat de partijen vertel-
len welke gebouwen de 
potentie hebben om zich tot 
wijkservicepunt te ontwik-
kelen. Onderzoek welke 
aspecten en belangen 
er spelen in het huidige 
gebruik van deze gebouwen 
en welke kansen er liggen 
om ze een bredere functie 
te geven voor de wijk. Kies 
een gefaseerde aanpak die 
recht doet aan de belangen 
van de huidige bewoners/
huurders. 

Ga doordacht om met 
algemene beleidsdoel-
stellingen en onderzoeks-
rapporten en vermijd on-
nodig ‘zware’ instrumenten. 
Streef naar quick-wins, en 
laat de energie uit de lokale 
partijen komen. 

Deuren openzetten
De partners kiezen ervoor om het woonservicegebied in en vanuit zes wijkservicepunten (in 
Prins Alexander ‘servicepunten’ geheten) te ontwikkelen. Elke partner brengt kennis in over 
locaties die de potentie hebben om zich tot wijkservicepunt te ontwikkelen. Daarbij wordt 
duidelijk dat, naast sociaal kapitaal, ook belangen en motivaties ontwikkeling kunnen stimule-
ren. Geertje: ‘Zo zijn er woongebouwen met een behoorlijk besloten karakter, die beschikken 
over gemeenschappelijke ruimtes. Die zouden best een functie voor de buurt kunnen vervul-
len. Maar de huurders van de appartementen in die gebouwen zien daar niks in, zij beschou-
wen zichzelf als eigenaar van alle ruimtes. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de bewoners ouder 
worden en steeds minder gebruik maken van die ruimtes. De eigenaren hebben er dan ook 
belang bij dat de deuren worden opengegooid – op een goede, gefaseerde manier natuurlijk. 
Zij investeren er dus ook graag in om, met samen de huurderscommissie en de bewoners, die 
deuren langzaam maar zeker open te gaan zetten.’

INZICHT:
Een coördinator: ‘De serviceflat  is een plek waar de Vraagwijzer te vinden is, informatie. 
Ontmoeting, koffiedrinken, sociale contacten opdoen. Verbindingen. Het is qua inrichting 
een redelijk gedateerde serviceflat. Een restaurant. Geen verpleeghuiszorg. Wel een 
pedicure, schoonheidsspecialist, kapster, fysio, bloedprikken. De doelgroep is redelijk 
gesloten. In de evenementencommissie zitten bijvoorbeeld nu alleen nog bewoners. Maar 
die zijn allemaal ver in de negentig. Dus het is in het eigen belang om het gebouw open 
te stellen, voor de vitaliteit ervan. Dat is nog niet helemaal gelukt. Ik ervaar dat hier negen 
van de tien keer nog steeds de reguliere bezoekers komen..’
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Hoe komt de organisatie eruit te zien?
De projectorganisatie in Prins Alexander past bij de eerste fase van het woonservicegebied. 
Uiteindelijk is het de bedoeling – dit is ook een onderdeel van de opdracht van Geertje – een 
gebiedsgerichte samenwerking te organiseren die past bij de veranderende maatschappelijke 
verhoudingen.

“Uiteindelijk is het de bedoeling een gebiedsgerichte 
samenwerking te organiseren die past bij de verande-
rende maatschappelijke verhoudingen.”

De organisatie wordt nu opgezet vanuit de servicepunten. Die worden beschouwd als het hart 
van het woonservicegebied. In de uitvoering zijn twee lijnen te onderscheiden: 

a. De nieuwe maatschappelijke verhoudingen en samenwerkingsvormen
 Kenmerken van het nieuwe bestuurlijke paradigma zijn: vertrouwen, besluitvorming in de 

buurten en coördinatie zo laag mogelijk in de organisatie. Een stuurgroep met vertegen-
woordigers van bewonersorganisaties stuurt, een middelengroep met vertegenwoordigers 
van de deelgemeente en de wonen-, welzijn- en zorgorganisaties schept de voorwaarden. 
De stip aan de horizon is dat de regie wordt teruggegeven aan de burger. Het maatschap-
pelijk middenveld speelt hier een belangrijke rol. De marktwerking kan leiden tot bezits-
drang bij diverse partijen en dit heeft negatieve gevolgen voor de samenwerking. Deel-

 gemeente Prins Alexander is in deze fase van WSG-eigenaar van de actielijn gebiedsge-
richte samenwerking. Er is een inhoudelijk programma voor de partners over de onderwer-
pen samenwerken en concurrentie, gebiedsgericht werken en vormen van participatie en 
burgerplatforms.

b. Uitvoering van woonservicegebieden in de buurten, effectieve samenwerking aan de basis 
en aansluiten bij vitale personen en organisaties in de buurt

 Servicepunten zijn de centrale plekken in de buurt en bieden de faciliteiten die bijdragen 
aan het behoud van zelfredzaamheid. Het is een soort buurtplein voor professionals en 
buurtbewoners, ieder met een eigen identiteit en specifieke functies. Kenmerken van de 
servicepunten zijn:

 - aansluiting op openbaar vervoer en de wijkbus 
 - ontmoeting
 - activiteiten
 - vraagbaak voor bewoners en professionals, een meldpunt. 
 Verder heeft een servicepunt ook specifieke activiteiten en faciliteiten.
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Stuurgroep, middelengroep en regiegroep
De stuurgroep bestaat uit actieve bewoners van de betrokken bewonersorganisaties, de 
Seniorenadviesraad en het Platform Gehandicapten Alexander. De procesmanager is voorzit-
ter. De middelengroep bestaat uit bestuurders/directie/management van de wonen-, welzijn 
en zorgorganisaties en deelgemeente Prins Alexander. De voorzitter is bestuurder van deel-
gemeente Prins Alexander.
In de regiegroep zitten de coördinatoren en buurtondersteuners van de servicepunten, voorzit-
ter is de procesmanager. Deze groep komt maandelijks bijeen om de voortgang en knelpunten 
in de ontwikkeling en uitvoering van de wijkservicepunten te bespreken.

De gekozen structuur heeft voor- en nadelen. Een nadeel is de spreiding van eigenaren van 
de wijkservicepunten. Wonen-, welzijn- en zorgorganisaties zitten in de middelengroep, de 
bewoners vormen de stuurgroep. Die versnippering vindt Geertje bij nader inzien onhandig. 
Ze moet toch altijd individueel met de eigenaren contact opnemen als daar een reden voor 
is. Dit past niet in één van die twee overleggroepen. Het delen van de ontwikkelingen van de 
eigenaren is beperkt. ‘Als nou alle eigenaren in de stuurgroep hadden gezeten, dan was het 
natuurlijk veel makkelijker geweest, maar dat is niet zo.’

Ook de samenstelling van de middelengroep is niet optimaal. Geertje: ‘Een enkele deelnemer 
vertegenwoordigt een kleine, maar stadsbreed opererende organisatie. Zo’n partner wordt in 
alle Rotterdamse woonservicegebieden in overlegvormen verwacht. Dat is agendatechnisch 
onmogelijk, dus kan zo’n organisatie niet zo betrokken zijn als ze misschien zou willen. 
Daarnaast zijn de verschillen in niveau tussen de partners soms groot.’
Toch is de procesmanager door de bank genomen tevreden met de gekozen overlegstructuur 
voor deze fase. ‘Ik vind het onderscheid tussen stuurgroep en middelengroep een heel krach-
tig element in de samenwerking. Bewoners sturen, de middelengroep faciliteert. Bij de verdere 
ontwikkeling van het woonservicegebied blijft dat een goede keus, met de aanvullingen dat er 
ook een directe  werkrelatie tussen middelengroep en stuurgroep mogelijk is.’ 

“Een enkele deelnemer vertegenwoordigt een kleine, 
maar stadsbreed opererende organisatie.”

Rollen procesmanager
Geertje benoemt al in haar opdracht welke rollen zij gaat vervullen in het traject om te komen 
tot het plan van aanpak. Allereerst vervult zij de rol van begeleider, coach van het samenwer-
kingsverband bij de ontwikkeling van inhoud en vorm. Vanwege haar kennis en ervaring kan zij 
ook suggesties doen over hoe het anders zou kunnen. In die zin heeft ze dus ook een expert-
rol, maar dat heeft ze niet als zodanig benoemd in haar opdracht. Tot slot is ze ook penvoerder 
en neemt ze de regie in de samenwerking.’ De rol van procesmanager formuleert Geertje ook 
niet in haar opdracht. ‘Dat was ik ook niet. Maar uiteindelijk ben ik op enig moment wel het 
gezicht van woonservicegebieden geworden. Dat was in de beginfase al zo en dat was ook 
niet onlogisch, omdat ik in die periode van ontwikkeling heel nadrukkelijk de regierol heb 
gekozen.’ 

LES:

Bij het bepalen van een 
overlegstructuur is het 
onderscheid maken tussen 
faciliteren en sturen een 
krachtig element voor de 
ontwikkeling van woon-
servicegebieden. De focus 
op maximale ontwikkeling 
wordt niet op voorhand 
belemmerd door financie-
ringsknelpunten of belem-
meringen in het systeem. 
De stuurgroep agendeert 
knelpunten bij de middelen-
groep.

INZICHT:
Zorgpartij: ‘Het grootste knelpunt vind ik de structuur: zoveel schijfjes, er is een complete 
organisatie neergezet. Het werkt traag.’
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Perspectieven: het borgen van de regie
Het plan van aanpak is gerealiseerd, het opzetten van de wijkservicepunten is in gang gezet 
en de overlegvormen zijn geactiveerd. Het ontwikkelen van nieuwe sturingsmodellen voor 
gebiedsgerichte samenwerking, moet nu van de grond komen. De veranderingsagenda blijkt 
erg ambitieus in zijn tempo, zeker gezien de nog prille samenwerking. Geertje: ‘We ontdekten 
hoe verschillend iedereen tegen nieuwe samenwerkingvormen aankijkt. Dat gold ook voor de 
verdeling van de kosten, de uitvoering en verdeelsleutel heeft tijd gevraagd.’ 

Werkconferentie
In augustus 2011 introduceert Geertje een inspirator en kennisdrager: Peter Weijers van 
Stichting MAAT. Hij heeft in Nijmegen een aanpak van gebiedsgerichte samenwerking én 
concurrentie ontwikkeld. Vijftien aanbieders van wonen, welzijn en zorg werken daar samen 
aan een toekomstbestendig steunsysteem. Geertje: ‘We wilden kijken of dit voorbeeld ons in 
het gesprek over nieuwe, structurele verbindingen kon helpen.’ De eerste reacties waren 
zowel positief als negatief. Besloten werd om  met partners een werkconferentie te organise-
ren. Dat vond plaats in december 2011. Geertje: ‘Er was veel motivatie aanwezig, de ideeën 
over inhoud en toekomstperspectieven werden absoluut gedeeld, het ochtendprogramma was 
echt fantastisch. Ik dacht: ‘Zie je nou wel. We weten waar we het voor doen. We vinden elkaar 
op inhoud. Ook de bewonersperspectieven waren nadrukkelijk in beeld.’
Maar het middagprogramma laat zien dat er nog flink wat werk aan de winkel is. Geertje: ‘We 
discussieerden over wat dit nu betekent voor de onderlinge verhoudingen. Daar kwamen 
vragen aan de orde als: op welke manier willen we verbindingen leggen en hebben we nu écht 
vertrouwen in elkaar? Maar die discussie kwam niet goed van de grond en er werden geen 
besluiten genomen.’ 

De rol van de deelgemeente is in dit geheel een spannende, vertelt Geertje. ‘De deelgemeente 
neemt nu een positie in die verder gaat dan regie. Zij hechten heel veel waarde aan de ont-
wikkeling van woonservicegebieden, ze willen dat tot een succes maken. Dat is dus positief, 
maar het gaat verder dan alleen de regierol invullen. Ze zijn ook initiatiefnemer en financier, ze 
geven extra geld voor zo´n dag op de hei. De deelgemeente staat echt in het midden van de 
samenwerkingscirkel. De partners positioneren de deelgemeente ook in dat centrum. Dat kan 
een belemmering zijn voor partners om zelf in dat centrum te gaan staan en de positie over te 
nemen.’ 

LES:

Als de gemeente regie-
voerder is, moet zij de 
partners blijven uitnodigen
om een actieve rol te 
spelen. Dat zullen ze alleen 
willen als er duidelijkheid is. 
Partners zijn afwachtend als 
veel dingen onduidelijk zijn, 
bijvoorbeeld: hoe gaat het 
verder met de decentrali-
satie AWBZ? Welke keuzes 
gaan B&W en de deel-
gemeenten maken? Alle 
partners hebben behoefte 
aan duidelijkheid over de 
toekomstvisie en de rollen 
van deelgemeenten en de 
stad. Idealiter is de deel-
gemeente medespeler, 
soms spelverdeler, maar 
geen kapitein.
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Zo ging het in...
…. Kralingen-Crooswijk



Hoe heeft Anneke het aangepakt? 

In Kralingen-Crooswijk wonen 52.000 mensen. Er worden vier woonservicegebieden ontwik-
keld, te weten in Kralingen-West, Kralingen-Oost, Oud-Crooswijk / Rubroek en De Esch. 
In de wijken Oud-Crooswijk en Rubroek wonen iets meer dan 15.000 mensen, ruim de helft 
hiervan in eenpersoonshuishoudens. Vergeleken met Rotterdam wonen in deze wijken relatief 
veel mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst. In beide wijken is ongeveer een kwart van 
de bewoners ouder dan 55 jaar. Het inkomensniveau is laag, 70% van de bewoners in Oud-
Crooswijk heeft een laag inkomen, in Rubroek is dat 55%. Ook het opleidingsniveau is laag. 
Een groot deel van de bewoners van beide wijken beoordeelt de eigen leefstijl als ongezond 
of zeer ongezond. Opvallend is het hoge percentage bewoners dat aangeeft matig tot ernstig 
eenzaam te zijn. 

Kralingen-West is met ruim 16.000 inwoners binnen de deelgemeente Kralingen-Crooswijk 
de grootste wijk en bestaat voor 56% uit eenpersoonshuishoudens. Bijna de helft van de 
bewoners is van allochtone afkomst. Ongeveer 20% van de bewoners is 55 jaar of ouder. 
Meer dan de helft van de huishoudens heeft een laag inkomen, dat is iets meer dan het 
gemiddelde in Rotterdam. De gezondheid van de bewoners is over het algemeen beter dan 
gemiddeld in Rotterdam. Opvallend is wel het hoge aantal bewoners met een matig tot hoog 
risico op depressie, het hoogste percentage van de deelgemeente. Maar de bewoners in deze 
wijk bewegen relatief veel. Opvallend is ook het lage percentage dat mantelzorg verleent.

Kralingen-Oost telt ruim 7.000 inwoners en is daarmee één van de kleinere wijken in de deel-
gemeente. Ongeveer 26% van de bevolking is 55 jaar of ouder. De bevolking is voornamelijk 
autochtoon (72%). De helft van alle huishoudens is één- of tweepersoons. De bewoners zijn 
voornamelijk hoger opgeleid. De helft van alle huishoudens in Kralingen-Oost heeft een 
besteedbaar inkomen dat valt in de hoogste 20% van de inkomens in Nederland. Ongeveer 
een kwart van de bewoners is met pensioen, VUT of ontvangt AOW. Opvallend is dat de 
gezondheid van de bewoners in Kralingen-Oost beduidend beter is dan die van bewoners uit 
andere wijken in de deelgemeente. Ook het aantal bewoners met een depressie of matige en 
ernstige eenzaamheidsgevoelens is lager dan in andere wijken. 

De Esch telt bijna 4.500 inwoners en is daarmee qua inwoners de kleinste wijk in de deel-
gemeente. Een derde van de inwoners is 55 jaar of ouder, dat is meer dan het Rotterdams 
gemiddelde. Het grootste deel van de bevolking is van autochtone afkomst en 46% van alle 
huishoudens heeft een laag inkomen. Opvallend is dat één op de vier inwoners een hoge 
bloeddruk heeft, het dubbele van het aantal in de omliggende wijken. In De Esch geeft 18,3% 
van de inwoners aan depressief te zijn. De helft van de bewoners voelt zich matig tot ernstig 
eenzaam. Opvallend is het hoge percentage bewoners dat mantelzorg verleent (16,2%). Dat 
is meer dan twee keer zo veel als in de andere wijken en 6% meer dan het gemiddelde in 
Rotterdam.

Over de deelgemeente 
Kralingen-Crooswijk
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In 2009 inventariseert Stade Advies de potentiële woonservicegebieden in Kralingen-
Crooswijk. Op basis daarvan besluit de deelgemeente najaar 2009 tot de inrichting van vier 
woonservicegebieden. De portefeuillehouder van dat moment is overtuigd van het belang van 
dit meerjarige project en wil het graag breed en grootschalig aanpakken. Er wordt eerst een 
extern procesmanager aangetrokken, gemeenteambtenaar Anneke gaat pas later het proces 
leiden. De eerste taak van de externe procesmanager is om in twee dagen per week, samen 
met een inhoudelijk beleidsmedewerker van de deelgemeente, partijen enthousiast 
te maken.

Van Rockanje naar een masterplan
De externe procesmanager organiseert begin 2010 een tweedaagse in Rockanje. Daar 
maken de partijen nader kennis met elkaar en met het concept van het woonservicegebied. 
SmartAgent presenteert er de resultaten van een leefstijlenonderzoek en ook worden de 
stadsbrede ambities voor de woonservicegebieden uit de doeken gedaan. Anneke: ‘Die 
tweedaagse heeft iedereen ongelooflijk goed gevonden. Men heeft het er nog steeds over. 
En eigenlijk zijn de deelnemers van toen nog steeds de belangrijkste partners binnen het 
woonservicegebied.’

De externe procesmanager stoomt door. Hij zorgt ervoor dat er voor elk woonservicegebied 
afzonderlijk in de eerste maanden van 2010 een convenant wordt afgesloten met alle rele-
vante partijen. Vervolgens wordt hard gewerkt aan een breed plan van aanpak, een soort 
masterplan waarin de deelgemeentebrede opgave, de projectorganisatie en de plannen van 
aanpak per woonservicegebied zijn opgenomen. Juni 2010 is het ‘Generieke en Wijkspecifieke 
Plan van Aanpak’ klaar en kunnen alle betrokken partijen van start.

Een gedenkwaardige start 
waarin flink wordt geïnves-
teerd – bijvoorbeeld door 
een tweedaagse heisessie 
– draagt enorm bij aan de 
motivatie en het team-
gevoel van de deelnemende 
organisaties. Niet alleen 
blijft het een positieve 
herinnering, het zorgt ook 
voor een vliegende start. 

LES:
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Oorspronkelijk komt Anneke Latupeirissa uit het onderwijs. Ze werkte veertien jaar op een 
basisschool in Crooswijk, als leerkracht en als adjunct-directeur. Daarna studeerde zij socio-
logie. Toen ze haar mastertitel had behaald, ging ze bij de deelgemeente Kralingen-Crooswijk 
aan de slag als wijkregisseur, later als gebiedsmanager. In die functie werkte ze samen met 
bewoners, ondernemers, professionals, zowel diensten als uitvoeringsinstanties, om oplos-
singen te vinden voor problemen of knelpunten in de wijken. Vraagstukken varieerden van 
veiligheid en economie tot sociale problematiek en fysieke ingrepen. Anneke had hierbij de 
regierol. Van 2011 tot maart 2012 was zij procesmanager voor de woonservicegebieden. Daar-
naast was ze bestuursadviseur en sinds 1 april 2012 is ze dat volledig. Ze adviseert vooral op 
integraal beleid en over vragen die spelen tussen de deelgemeente en het college.

Over 
Anneke Latupeirissa



Anneke wordt procesleider
Kort na de zomer van 2010 blijken er niet genoeg middelen te zijn om nog langer een proces-
manager in te huren. De deelgemeente besluit de rol van procesbegeleider intern te regelen: 
Anneke wordt hier, voor een deel van haar werktijd, voor aangesteld. 

Anneke heeft het gebiedsgericht werken al helemaal in haar systeem zitten. ‘Ik ben wijk-
regisseur geweest en gebiedsmanager. Dat betekent volop samenwerken met uiteenlopende 
partners. Je zorgt er voor dat die dingen gedaan worden, die het gebied nodig heeft. Dat kan 
van alles zijn, van de aanpak van jeugdoverlast tot het herinrichten van pleinen. Het gaat vaak 
om vraagstukken waar verschillende disciplines bij betrokken zijn. Daar heb jij de regie op en 
je coördineert dat hele proces. Dat is ook wel mijn achtergrond: ik ben een echte generalist.’ 
Anneke rekent er op dat ze in haar nieuwe functie steun krijgt van inhoudelijk specialisten 
binnen de deelgemeente op de gebieden wonen, zorg en maatschappelijke ondersteuning. 
Die steun blijft uit, ongelukkigerwijs valt één beleidsmedewerker uit door ziekte en gaat de 
andere met vervroegd pensioen. 

“Je zorgt er voor dat die dingen gedaan worden, 
die het gebied nodig heeft.”

Hoe wordt de projectorganisatie opgezet?
Anneke gaat dus met een inhoudelijke lacune van start in haar nieuwe functie. De project-
organisatie zoals die door haar voorganger in de steigers is gezet, blijkt dan niet optimaal te 
functioneren. 

Er is een stuurgroep die regie moet voeren op de ontwikkeling van de woonservicegebieden, 
deelgemeentebreed. Hierin zitten managers en directeuren van woon-, zorg- en welzijns-
organisaties, twee vrijwilligers van de Seniorenraad en een aantal beleidsmedewerkers
van de deelgemeente. Het geheel staat onder voorzitterschap van de portefeuillehouder. 

Daarnaast zijn er werkgroepen die deelgemeentebreed de wensen en mogelijkheden 
inventariseren op de thema’s die zijn benoemd in het brede plan van aanpak. Dit zijn de 
werkgroepen Domotica, Wijkservicepunten, Vrijwilligers, Wonen en Toegankelijkheid. Er komt 
nog een werkgroep bij die zich richt op het stroomlijnen van mantelzorgondersteuning. De 
werkgroepen bestaan uit zes tot twaalf leden. Hun functies zijn directeur, strategisch beleids-
adviseur of locatiemanager bij één van de partners, waaronder de deelgemeente. In bijna alle 
werkgroepen zitten bestuursleden van de Seniorenraad. 

Tot slot zijn er vier gebiedsteams, één per woonservicegebied. Zij hebben het uitvoeren van 
het plan van aanpak voor het betreffende woonservicegebied tot taak. In elk gebiedsteam 
zitten uitvoerders vanuit wonen, welzijn en zorg, maar ook burgerorganisaties zoals een 
Turkse stichting (Kralingen-West) en een bewonerscommissie (Kralingen-Oost).

LES:

LES:

De procesmanager moet 
beschikken over kennis 
en vaardigheden in het 
begeleiden van een samen-
werkingsproces én over 
inhoudelijke kennis. Indien 
de inhoudelijke expertise 
ontbreekt, vraagt dit om 
inzet of inbreng van betrok-
ken inhoudelijk specialisten. 
Dit kan deels komen van de 
betrokken organisaties. Als 
je als procesmanager net 
begint in dit veld, is het 
prettig om te kunnen 
rekenen op onafhankelijke 
inhoudelijke kennis.
Over het algemeen is het 
goed - wanneer daar vol-
doende ruimte voor is – om 
te kiezen voor accenten 
die dicht bij het metier van 
de procesmanager liggen. 
Dat is sterk, want vertrouwd 
terrein. 
Aanvullend is het van be-
lang dat er betrokkenheid is 
vanuit meerdere afdelingen 
van de (deel)gemeente. 
Zo kun je gebruik maken 
van een diversiteit aan 
expertise vanuit de (deel)
gemeente en voorkom je 
dat het woonservicegebied 
gezien gaat worden als een 
opdracht voor één persoon 
in plaats van een opdracht 
voor de (deel)gemeente.

De trekkersrol kan, zeker in 
het begin, het goed worden 
opgepakt door een deel-
gemeentelijk medewerker 
zoals een wijkregisseur die 
er een dag per week voor 
vrijgemaakt is. 
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Anneke: ‘Op het moment dat ik het overnam van de externe procesmanager, waren er drie 
werkgroepen echt goed bezig: Wijkservicepunten, Vrijwilligers en Wonen. Van de gebieds-
teams werkte er van de vier één goed: De Esch. Omdat die partijen toen al gestart waren met 
hun werkzaamheden en met het proces, dacht ik wel: wat doe ik? Ga ik verder op de manier 
waarop ze gestart zijn, in deze structuur, of ga ik er toch op inbreken? Dat was best een 
lastige afweging.’

Het ontwikkelen van vier woonservicegebieden ineens blijkt een zware wissel te trekken op 
de betrokken organisaties. Eén van de gevolgen hiervan is dat de inzet per werkgroep en 
gebiedsteam sterk verschilt. Anneke: ‘Alleen de deelgemeente heeft ervoor gekozen om 
iemand een aantal dagen per week vrij te maken voor deze klus, maar verder heeft geen van 
de partners dat gedaan, of kunnen doen. Voor al die partners was het een extra project, een 
extra taak, naast de reguliere werkzaamheden. En als één woningcorporatie veel bezit heeft in 
drie woonservicegebieden, dan vraagt dat eigenlijk te veel van die organisatie. Als ik vanaf het 
begin van dit proces betrokken was geweest, dan zou ik niet geadviseerd hebben om meteen 
met vier woonservicegebieden te starten.’ 

Minder werkgroepen, meer focus op gebiedsteams
Anneke besluit om te focussen op de werkgroepen en het gebiedsteam waarin het goed gaat. 
De werkgroepen waarin geen vitale activiteiten plaatsvinden, blaast ze niet opnieuw leven in. 
De werkgroep Wijkservicepunten levert vlot een notitie af, waarmee Anneke en de gebieds-
teams aan de slag kunnen om de ontwikkeling van wijkservicepunten in gang te zetten. De 
andere twee werkgroepen hebben meer tijd nodig. Ondertussen zet Anneke in op onder-
steuning van de gebiedsteams en het proces om tot wijkservicepunten te komen. Per slot 
van rekening is gebiedsgericht werken toch haar metier. ‘Ik dacht: Ja, het moet vooral uit die 
gebieden komen. Daar zie je de resultaten en daar moeten dingen verwezenlijkt worden.’ Ze 
zorgt dat er in elk gebiedsteam een wijkregisseur van de deelgemeente aansluit. ‘Daar heb 
ik veel tijd en energie in gestoken, om te zorgen dat het in de deelgemeentelijke organisatie 
breed verankerd is. Dus niet alleen bij beleid, maar ook bij wijkmanagement.’

“Ze zorgt dat er in elk gebiedsteam een 
wijkregisseur van de deelgemeente aansluit.”

Gebiedsteam De Esch loopt van meet af aan goed. In dat gebied is dan ook al eerder een 
stevige vertrouwensbasis gelegd voor samenwerking. Anneke: ‘Voordat wij officieel begonnen 
waren met woonservicegebieden, was er in De Esch al sprake van. De woningcorporatie 
constateerde destijds dat het voorzieningenniveau van De Esch achterbleef bij de vraag 
van een groeiende groep oudere en kwetsbare mensen. Dus die woningcorporatie heeft het 
initiatief genomen om een activiteitenprogramma op te zetten, in samenwerking met zorg- en 
welzijnspartners en de deelgemeente. Het programma heet ‘Uit en thuis in De Esch’ en het is 
er nog steeds. Voor De Esch is dat de basis geweest om verder te kijken naar wat daar nodig 
is op het terrein van wonen, zorg en welzijn.’ Wat ook meehelpt, is dat het gebiedsteam al vóór 
de komst van Anneke door een medewerker van de deelgemeente werd getrokken. Die is 
daar één dag per week voor vrijgemaakt.

Een goede basis geeft 
vorm aan al het volgende. 
Die basis kan een concreet 
activiteitenprogramma zijn. 
Daarin wordt in één klap 
duidelijk wat samenwerking 
betekent en waar het toe 
moet leiden. Bovendien is 
er dan al een samen-
werkingsrelatie op uit-
voeringsniveau waarin 
vertrouwen is opgebouwd.

LES:
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LES:

De ontwikkeling van een 
WSG legt een zwaar beslag 
op zowel de gemeentelijke 
organisatie als de partners. 
Start daarom met één 
woonservicegebied, zet dat 
goed neer met alle partners, 
evalueer het proces en ga 
dan uitbreiden.

Zorg voor een goede 
verankering van het proces 
in relevante delen van de 
deelgemeentelijke orga-
nisatie. Daarmee borg je 
dat het onderwerp woon-
servicegebieden in heden 
én toekomst gedragen 
wordt binnen de hele 
deelgemeente. 



Zorginstellingen aan tafel
De samenwerking met de zorginstellingen krijgt een bijzonder verloop. Anneke: ‘Begin 2011 is 
bij ons de organisatie voor sociaal-cultureel werk failliet gegaan. Die zat ook aan tafel voor de 
woonservicegebieden. De zorginstellingen hebben dat activiteitenaanbod voor ouderen toen 
overgenomen. Dat is voor ons een grote winst van dit proces: we hebben hierdoor een stevige 
relatie met de zorginstellingen op kunnen bouwen. Vanuit het woonservicegebied, maar ook 
omdat we hen subsidiëren als dienstverlener in de wijk. Als deelgemeente had je nooit een 
relatie met deze instellingen, omdat hun subsidiestroom anders loopt. Dat gaat natuurlijk 
steeds meer veranderen. De zorg ziet dat belang ook, om veel meer de samenwerking met die 
lokale overheid op te zoeken.’ Ter illustratie vertelt Anneke over een verpleeghuis, dat lang-
zaam maar zeker een wijkfunctie krijgt. ‘Dit is typisch een plek waar je eerder niet kwam als je 
daar niemand hebt wonen waar je naar toe moet. Nu maken ook mensen uit de buurt gebruik 
van het restaurant. Dat gaat met kleine stapjes hoor en sommige mensen ervaren nog steeds 
een drempel om voor een activiteit een verpleeghuis binnen te stappen. Maar je hoort ook 
geluiden als: “Leuk! Ik ga bridgen en nou kom ik daar ineens!”’ 

Woningcorporatie
Ook de deelgemeente en de woningcorporatie onderhouden een interessante relatie met 
elkaar in het werken aan de woonservicegebieden. Hun belangen lopen niet altijd gelijk op. 
In de tweede helft van 2011 opereert het gebiedsteam De Esch succesvol, maar is de deel-
gemeente nog steeds de kartrekker. Anneke vindt het tijd worden dat een woningcorporatie-
partner die rol overneemt. ‘In de stuurgroep heb ik toen de vraag gesteld wie van de corpora-
ties de trekkersrol van De Esch wilde overnemen. Ik vond het oneigenlijk dat de deelgemeente 
dat nog steeds deed. Toen hadden beide aanwezige corporaties zoiets van: wij vinden dat 
eigenlijk helemaal niet onze taak.’ Hier lijkt de vrijblijvende formulering in het plan van aanpak, 
op dat moment bij gebrek aan een gedeeld belang, op te spelen. ‘Inmiddels zijn ze wel zo ver 
dat ze kijken naar beschikbare uren. Maar ik heb gemerkt dat het plan van aanpak indertijd 
te breed en te vrijblijvend is opgezet. We hebben ook geen gezamenlijke pot met geld, er zijn 
voor mijn komst geen expliciete afspraken gemaakt over de financiën. Dat heeft vertragend 
gewerkt.’

LES:

LES:

LES:

Bij het ontwikkelen van een 
WSG ontstaan er relaties 
tussen de gemeente en 
(bijvoorbeeld) zorginstel-
lingen die er eerder niet of 
minder sterk waren. Gezien 
de veranderende financie-
ringsstromen en decentrali-
satie van verantwoordelijk-
heid is dat gunstig.
Het is winst dat nagedacht 
wordt over het gebruik van 
de ruimtes in de gebouwen 
in de wijk. Burgers komen 
dan uiteindelijk op plekken 
in hun wijk waar ze eerder 
nooit kwamen. Dat ervaren 
ze vaak als een verrijking.

Wil je tempo en energie in 
het proces houden, vermijd 
dan vrijblijvende formule-
ringen en onduidelijkheid 
over doelen, verantwoorde-
lijkheden en middelen. Deze 
vertragen het proces. 

Partijen spreken vaak 
wel commitment uit, maar 
slagen er soms toch niet 
in een rol als kartrekker 
te vervullen. Dat kan aan 
competenties liggen, maar 
ook aan een verkeerde in-
schatting van de tijd die het 
vergt. Check dit tussentijds, 
vraag wat men nodig heeft. 
Overleg al voor onder-
tekening van een convenant 
over beschikbare tijd. Of 
beter: neem het op in het 
convenant of de samen-
werkingsovereenkomst. En 
kom er op terug als blijkt dat 
de overeenkomst vergeten 
wordt.

INZICHT:
Uit interview zorgpartij: ‘Scepsis vooraf: marktwerking in de zorgsector. Sterk concurrerend
veld. Maakt het lastig. Deelgemeentelijk en stedelijk, het zijn politiek verschillende werel-
den. Deelgemeentelijk werken we samen, maar mijn concern concurreert op stedelijk 
niveau met anderen, met wie ik weer samenwerk. Daar zit een spanningsveld, ook intern.’

INZICHT:
Voor woningcorporaties lijkt het minder aantrekkelijk te worden om mee te doen. Dit is 
ook ingegeven door de economische ontwikkelingen. Dan ontstaat bij één van de partijen 
een afwachtende houding in een proces waar je juist betrokkenheid nodig hebt. Terwijl 
in de afgelopen periode woningbouwcorporaties zeker wel middelen en mensen hebben 
vrijgemaakt.
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Seniorenraad
De Seniorenraad blijkt een hele waardevolle partner in het proces. Hun betrokkenheid is 
intensief, want ze zijn in bijna alle overlegvormen vertegenwoordigd. Anneke: ‘Ze maken ook 
deel uit van de stuurgroep. Echt op specifiek verzoek van onze vorige portefeuillehouder. 
Het is bijzonder dat zij zo betrokken zijn. Tegelijkertijd merk ik dat de verwachtingen van de 
Seniorenraad hooggespannen zijn. Dat botst wel eens met de realiteit. Wat ik ook lastig vind, 
is hun bijzondere rol ten opzichte van de andere partners. Zij geven advies, denken mee, 
maar ze zijn wel vrijwilliger, zijn zelf niet verantwoordelijk voor de uitvoering van onderdelen. 
Sommige partners hebben daar wel eens moeite mee, voelen het eerder als kritiek als zaken 
langer duren dan verwacht.’

Andere burgergroepen
Anneke heeft zich ingespannen om naast de Seniorenraad ook andere burgervertegenwoor-
digers te betrekken, vooral bewonersorganisaties. ‘Dat is redelijk gelukt. In het gebiedsteam 
van Kralingen-West zitten bijvoorbeeld twee bewonerscommissies en bestuursleden van een 
Turkse stichting. In Kralingen-Oost zit een vertegenwoordiger van de bewonersvereniging 
Kralingen-Oost en een bestuurslid van een wooncomplex voor ouderen. Ook is er overleg 
met de kerk, met als doel die te betrekken. We hebben hier een behoorlijk grote groep 
Marokkaanse bewoners. Van hen is bekend dat ze veel minder gebruik maken van ondersteu-
ningsmogelijkheden. Dus ik heb geprobeerd die groep via de moskee te benaderen, samen 
met MEE Rotterdam. Ik ben daar driekwart jaar mee bezig geweest, maar op de een of andere 
manier wil men er niet aan. Ze zeggen ervoor open te staan, maar het lukt niet om een 
moment te prikken om daadwerkelijk met MEE Rotterdam langs te komen.’
Er worden ook nieuwe wegen gezocht om bewonersparticipatie vorm te geven. Anneke: ‘In 
Crooswijk gaan we een pilot draaien waar we de sociocratische methode in willen toepassen. 
Deze methode is gebaseerd op een samenlevingsmodel waarin mensen leven en samenleven 
als unieke personen op basis van onderlinge gelijkwaardigheid bij de besluitvorming. We heb-
ben het Sociocratisch Centrum gevraagd om hier een training in te geven. De Seniorenraad 
attendeerde ons op deze methode.’

Veldacademie
De werkgroepen Vrijwilligers en Wonen inventariseren vraag en aanbod van vrijwilligerswerk 
respectievelijk de woonvoorraad voor de seniorendoelgroep. Rond de zomer van 2011 zijn ze 
daarmee klaar. Maar de gebiedsteams die ermee aan de slag moeten, worstelen met het 
stellen en concreet maken van prioriteiten. Anneke: ‘Ik vond het lastig om hen daarmee te 
helpen. De vraag was: waar ga je je nu dan echt op richten? Er is heel veel informatie, maar 
waar start je nou mee? Inmiddels hebben we een onderzoek laten doen door de Veldacade-
mie. Die onderzoekers hebben op straat en aan de voordeur bewoners gesproken over hun 
behoeften. De eerste uitkomsten zijn in september 2011 gepresenteerd aan alle gebieden en 
begin 2012 is het rapport Toegankelijkheid van wijken uitgekomen. Dat heeft meteen al meer 
houvast gegeven voor de gebiedsteams van waar zij acties op konden gaan formuleren. 
Ik had dat rapport aan het begin al moeten hebben. Dan waren we nu verder geweest.’

Het betrekken van een 
bewonersafvaardiging kost 
veel tijd. Probeer voort 
te bouwen op bestaande 
relaties maar investeer 
ook in nieuwe vormen van 
betrokkenheid als de oude 
niet blijken te werken.
Een burgeradviesraad, 
zoals een seniorenraad, 
heeft bij aanvang toren-
hoge verwachtingen. Het 
is belangrijk dat regelmatig 
aan te kaarten en bespreek-
baar te maken. Probeer een 
reëel beeld tegenover de 
verwachtingen te stellen: 
positief, maar ook realis-
tisch in risico’s en 
beperkingen.

Werk met (fysieke) anker-
punten uit de wijk, gebou-
wen die al een bepaalde 
functie hebben of zouden 
kunnen hebben voor de 
wijk. Van daaruit kun je het 
plan van aanpak concreet 
vorm geven (rapport 
Veldacademie).

LES:

LES:

INZICHT:
Uit interview met voorzitter Seniorenraad: ‘De besluitvorming zou meer door bewoners 
gedaan moeten worden, maar in de praktijk zitten die niet aan tafel. Dan wordt gezegd: er 
ligt nog geen plan, dus waar moet je bewoners dan voor vragen? Als er geen document 
ligt? Maar dat vind ik niet noodzakelijk. Er hoeft niet eerst een plan te zijn.’

INZICHT:
Uit interview met voorzitter Seniorenraad: ‘Zo’n rapport van de Veldacademie is professio-
neel, maar tweederde wisten wij eigenlijk al. Aan de andere kant, het rapport helpt ook wel, 
dan staat het tenminste zwart op wit.’
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Wijkservicepunten operationeel
Het eerste wijkservicepunt, in Kralingen-West, is nu operationeel. Op deze locatie konden be-
woners al langer terecht met vragen bij het Kralings Informatie Centrum, het maatschappelijk
werk van DOCK en de sociale raadslieden. De dienstverlening aan bewoners is uitgebreid 
met de VraagWijzer-consulenten, de vrijwilligerswinkel en de consulent van de opvoedwinkel. 
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er kruisbestuiving ontstaat. Anneke: ‘We merken dat er 
veel laaggeletterden komen in dit wijkservicepunt. Die lopen tegen veel zaken aan waar ze 
ondersteuning bij kunnen gebruiken. Vanuit het wijkservicepunt kunnen vrijwilligers geschoold 
worden om een soort maatje te worden voor die mensen.’
Een tweede wijkservicepunt Crooswijk wordt deze zomer geopend. Anneke: ‘Door perikelen 
tussen de huurder en de verhuurder heeft dat een half jaar langer geduurd dan voorzien. Maar 
goed, de verbouwing gaat plaatsvinden en dan kan die deze zomer van start.’ 

Toekomst
Anneke gaat dit voorjaar het stokje overdragen aan een nieuwe procesmanager, omdat ze 
fulltime bestuursadviseur wordt. De deelgemeente blijft stuurman/regisseur. De convenanten 
lopen af en zullen worden opgevolgd door samenwerkingsovereenkomsten, waarin per gebied 
concrete afspraken staan, onder meer over inzet van mensen en middelen. De deelgemeente 
bewaakt dit. Anneke: ‘Hoewel het rapport van de Veldacademie veel concrete ankerpunten 
geeft, moet er echt iemand zijn vanuit de deelgemeente die een soort stok achter de deur 
blijft. En dat is niet alleen voor de partners hoor, dat is intern net zo goed nodig. Want je ziet 
nog veel te veel dat woonservicegebieden er naast worden gedaan en niet integraal als visie 
worden doorgezet.’

LES:

De deelgemeente kan 
optreden in de rol van 
procesmanager of die van 
regisseur. De eerste rol is 
een vrij neutrale, in de twee-
de rol is de gemeente meer 
partij. Een ambtenaar kan 
een krachtige procesbege-
leider én regisseur zijn die 
alle partijen bij de les houdt. 
Voorwaarde is wel dat deze 
rollen duidelijk gecommu-
niceerd worden en ook dat 
de ambtenaar vanaf de start 
een duidelijk mandaat heeft. 
Dit moet vastgelegd worden 
in de samenwerkingsover-
eenkomsten per gebied. 
WSG is niet iets wat je 
‘erbij’ doet, maar idealiter 
een manier van werken: 
gebiedsgericht en in samen-
werking tussen de gemeen-
te en organisaties voor 
wonen, zorg en welzijn. 
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Zo ging het in...
…. Noord



Ricardo Balkhoven heeft een tijd in het buitenland gewoond en gewerkt, onder andere als reis-
leider. Terug in Nederland vervolgde hij zijn carrière in de welzijnssector. Hij begon in de maat-
schappelijke opvang en maakte later de overstap naar het wijkopbouwwerk. Na in 2009 aan 
Hogeschool Rotterdam cum laude te zijn afgestudeerd als social worker, ging Ricardo aan de 
slag als wijkconsulent (een nieuwe functie van breed generiek welzijnswerk in de wijk). Aan-
sluitend startte hij met een master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Medio 2010 
werd Ricardo projectleider voor de woonservicegebieden in Noord. In 2011 behaalde hij zijn 
mastertitel in de bestuurskunde; het thema van zijn masterthesis was de samenwerking in de 
woonservicegebieden. Begin 2012 verbreedde Ricardo zijn scope. Hij werd procesleider Wmo 
en gebiedsgerichte samenwerking voor de Deelgemeente Noord én de stichting Humanitas.

Hoe heeft Ricardo het aangepakt? 

In Rotterdam Noord worden woonservicegebieden ontwikkeld in Provenierswijk en Blijdorp. 
Provenierswijk behaalt, net als Rotterdam, een 5,5 op de Sociale Index (2012). ‘Capaciteiten’ 
van de bewoners in de wijk, is één van de hoofdthema’s waar Provenierswijk ‘kwetsbaar’ op 
scoort. Dat komt mede door de lage score op het bijbehorende subthema ‘Inkomen’. Ook de 
sociale binding in de wijk wordt als kwetsbaar aangemerkt. Dit heeft te maken met het hoge 
aantal verhuizingen en het matige gevoel van binding met de wijk. Voor de aspecten ‘Leef-
omgeving’ en ‘Meedoen’ krijgt Provenierswijk een voldoende. Het valt op dat de inwoners 
zeer actief sociale en culturele activiteiten ondernemen.
In Provenierswijk is een goede basis aan formele en informele netwerken aanwezig. De wijk 
kent een jarenlange traditie van actieve bewonersparticipatie en ook professionals weten 
hun weg in de wijk – naar elkaar en naar de bewoners – te vinden. De laatste jaren heeft 
Provenierswijk (als krachtwijk) echter zo veel aandacht van professionals gekregen, dat men 
moet uitkijken dat de bewoners en het bewonersinitiatief voldoende ruimte houden. Ook 
professionals ervaren te weinig ruimte om te kunnen doen wat zij vinden dat zij moeten doen. 
Dat is geen optimale situatie.
Blijdorp behoort in veel opzichten tot de betere wijken van Rotterdam. De wijk scoort een 7,1 
of hoger op negen van de veertien thema’s uit de Sociale Index (2012). ‘Inkomen’ en ‘Taal-
beheersing’ zijn de sterkste punten van Blijdorp. Het enige thema waar Blijdorp ‘kwetsbaar’ 
op scoort, is het thema ‘Mutaties’. Dit komt doordat de bewoners relatief veel verhuizen.

Anders dan in Provenierswijk is de basis van formele en informele netwerken in Blijdorp klein. 
De aanpak van signaal naar uitvoering zal hier dus meer georganiseerd moeten worden. 
Omdat Blijdorp geen klassieke probleemwijk is, heeft de wijk bij het welzijnswerk geen priori-
teit. Er zijn dan ook relatief weinig professionals actief in de wijk. Die professionals die er wel 
actief zijn, zeggen moeilijk in contact te komen met de bewoners. De bewoners zelf geven 
aan geen behoefte te hebben aan professionele ondersteuning. Zij roepen liever elkaars hulp 
in. Echter, omdat het aantal beschikbare mensen om hulp aan te vragen gaandeweg kleiner 
wordt, hebben ze het gevoel dat zij elkaar overvragen. Het is onduidelijk welke informele net-
werken er zijn in Blijdorp. De afstand tussen de professionele formele wereld en de informele 
netwerken is daardoor groot. Inzicht krijgen in de vraag van inwoners, de netwerken in de wijk 
en de behoefte aan ondersteuning is een belangrijk doel van de proeftuin in Blijdorp. Dat is de 
basis van een aanpak voor het langer zelfstandig wonen van ouderen.

Over 
Ricardo Balkhoven

Over de deelgemeente 
Rotterdam Noord
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De deelgemeente Noord grijpt de ontwikkeling van woonservicegebieden aan als leer- en 
ontwikkelproces. In het najaar van 2009 dient zij een voorstel ‘Proeftuin woonservicegebieden 
in Noord’ in bij het Wmo innovatiefonds van de gemeente Rotterdam. Die aanvraag wordt 
gehonoreerd en het adviesbureau BMC wordt gevraagd een plan van aanpak op te stellen 
voor de uitvoering van de proeftuin. Hierbij hoort ook het enthousiasmeren van partijen en het 
opstellen en laten ondertekenen van een convenant.

In Provenierswijk, één van de twee gebieden van de proeftuin, bestond al een netwerk waarin 
nagedacht werd over samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn. Ricardo: ‘Vanuit de cen-
trale stad gezien was Provenierswijk officieel geen woonservicegebied. Maar daar zaten wel al 
partijen samen na te denken over hoe ze zorg en welzijn zouden kunnen verbeteren en wat ze 
konden doen om het voor die mensen in die wijken beter te organiseren. Ja, dan investeer je 
in de energie die er al is.’

BMC is in de eerste helft van 2010 bezig met het opstellen van een convenant en een plan 
van aanpak. Het bureau krijgt als belangrijk uitgangspunt mee dat de ontwikkeling van de 
proeftuin ‘in de basis’ verankerd moet worden. Dat wil zeggen dat zowel streetlevel professi-
onals als vrijwilligers idealiter dragers van de proeftuin zijn. De deelgemeente Noord, bekend 
om haar aanpakkersmentaliteit, heeft een pragmatisch ingesteld bestuur dat concrete zaken 
wil regelen voor de ouderen in de deelgemeente. BMC organiseert rondetafelgesprekken met 
bewoners en professionals en zorgt dat er een convenant wordt getekend. Vervolgens stelt 
het bureau een plan van aanpak op, samen met alle betrokkenen.

Projectorganisatie: de innovatieteams
In het plan van aanpak wordt voorgesteld om voor elk van de twee woonservicegebieden 
een  innovatieteam  op te richten. Hierin gaan sleutelfiguren die op het niveau van de uit-
voering actief zijn, direct samenwerken. Zij zijn het immers die in de frontlijn sociale problemen 
signaleren. Het gaat om professionele (thuis)zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook om de 
vrijwilligersorganisaties, bewonersorganisaties en de Vraagwijzer (het Rotterdamse Wmo-
loket). De procesmanager van de woonservicegebieden in Noord gaat de innovatieteams 
opzetten en begeleiden.

Ricardo wordt gevraagd om deze functie te vervullen. Hij is enigszins verrast, omdat hij in 
de uitvoering werkt en niet bij de deelgemeente. ‘Ik werkte daar gewoon in die wijk, was met 
wijkopbouw bezig. Maar ik was daar natuurlijk wel al helemaal vanuit de Wmo-gedachte 
bezig. Het begint bij de burger zelf: ‘Wat kunt u nog wel? Dat is de centrale vraag. En wat kan 
uw omgeving voor u doen? Familie, vrienden en kennissen, maar ook: de buren, de buurt, 
het buurthuis, vrijwilligers, de kerk, de moskee, alle voorzieningen in de buurt. De Wmo is al 
heel erg een buurtgericht concept en daarmee is de verbinding met de woonservicegebieden 
heel sterk. Het is dus niet zo vreemd om daar een projectleider op te zetten met kennis van 
opbouwwerktechnieken.’

In een bewegend veld 
van wonen, welzijn en 
zorg willen partijen in de 
deelgemeente Rotterdam 
Noord middels een lerend 
en samenwerkend netwerk 
komen tot integraliteit en 
innovatie van diensten en 
het Wmo- aanbod. Het 
zwaartepunt ligt daarbij 
bewust op het niveau van 
cliënt en uitvoerende pro-
fessionals, op streetlevel. 
Uitvoerders, vrijwilligers en 
bewoners leren en ontdek-
ken samen hoe te komen 
tot het creëren van een 
andere praktijk waarbij het 
zelforganiserend vermogen 
het uitgangspunt is. Hier-
voor hebben zij met elkaar 
innovatieteams opgericht. 
Bij deze opzet is dan ook 
gekozen voor het “proef-
ondervindelijk” werken aan 
nieuwe diensten, samen-
werking en aanbod. Beleid 
volgt hierbij in belangrijke 
mate de uitvoering. Meer 
weten? Een methodische 
uitwerking over de bena-
dering, aanpak en ervaring 
van deze innovatieteams is 
te vinden op de website van 
Deelgemeente Noord3.

3 Lees ook ‘Van Wmo denken 
naar Wmo doen; Innovatie-
teams een leermethodiek’ op 
www.rotterdam.nl/noord

INNOVATIETEAMS

INZICHT:
Uit een interview met een directeur ouderenwerk blijkt dat de focus op het uitvoerings-
niveau een goede keuze is. ‘De kernoorzaak van het vastlopen in de afgelopen tien jaar 
zat op managementniveau. De samenwerking op uitvoerend niveau is zo goed mogelijk in 
stand gehouden tegen de verdrukking in. Soms zelfs stiekem, want het mocht niet van de 
leidinggevende. Maar dan deden de uitvoerders het toch.’
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Het aanstellen van een 
uitvoerder als proces-
manager is exemplarisch 
om de uitvoering in the 
lead te zetten.

LES:



Ricardo is bekend met de voorloper van de woonservicegebieden, de woonzorgzones. Beide 
modellen zijn sterk geënt op de ‘maakbaarheidsgedachte’, meent hij. ‘Het oudere woon-
zorgzone concept is, als je het ideaaltypisch bekijkt, in zekere zin maakbaar. Je creëert een 
multifunctioneel centrum met breng- en haalfuncties, trekt daar met een passer een straal 
omheen van 500 meter en zorgt dat voldoende woningen binnen die straal aangepast zijn 
voor ouderen. Maar als je kijkt naar de Rotterdamse situatie, dan is dat dus niet mogelijk. 
Kijk alleen al naar de vele vooroorlogse woningen met trapportieken.’ Voor Ricardo is dat dan 
ook niet de essentie van de woonservicegebieden, die hij gaat helpen ontwikkelen. ‘Voor mij 
ging het erom: hoe kunnen we binnen de bestaande contexten van het gebied slimme dingen 
doen? A: op procesniveau en qua samenwerking en B: qua diensten en producten.’ 

Accent op innovatie in de uitvoering
In lijn met de pragmatische aanpak die de portefeuillehouder voorstaat, richt Ricardo zich in 
deze fase van ontwikkeling niet teveel op het strategisch niveau, maar op de professionals in 
de frontlinie. Dat sluit ook aan bij zijn stijl van projecten leiden. ‘Voordat je het weet zit je 
midden in de ontwikkeling van een woonservicegebied alleen maar procesgesprekken te 
voeren. Dan ebt de energie weg. Natuurlijk is de lange termijn ook van belang. Die trage 
strategische vragen, daar moet je echt goed op kauwen met elkaar. Maar je komt er niet altijd 
uit. Een woningcorporatie kan de boot afhouden, omdat het woonservicegebied vanwege de 
ligging de potentie heeft een A-locatie te worden voor vrije sectorwoningen. Dan gaan ze echt 
niet investeren in huisvesting voor kwetsbare groepen. Dus dan denk ik: allemaal leuk en goed 
en belangrijk, die strategische samenwerking, maar wat gaan we  maandag doen? Wat doen 
we met elkaar om te zorgen dat die mensen nú al beter ondersteund worden in het zelfstandig 
wonen? Daarom hebben wij dus gekozen voor een ander soort proces: minder theoretisch 
overleg voeren en meer praktische ideeën halen uit de innovatieteams.’

Ricardo organiseert wel vier keer per jaar een bestuurlijk overleg voor de woonservice-
gebieden van Noord. De functie daarvan is echter vooral informatie-uitwisseling en visie-
ontwikkeling, harde noten worden er niet of beperkt gekraakt. Het accent ligt duidelijk en 
bewust op het uitvoerend niveau. Ricardo: ‘In de meeste woonservicegebieden zijn ze 
eigenlijk vanaf het begin vooral bezig met het bouwen van een ‘huis van de samenwerking’. 
Terwijl wij meer op een soort expeditie zijn gegaan.’

De innovatieteams die Ricardo gaat begeleiden, zijn er enerzijds op gericht om concreet met 
de signalen aan de slag te gaan en anderzijds om ervaringen uit te wisselen en van elkaar 
te leren. Dat betekent dat voor de betrokken ouderen direct resultaat wordt geboekt, terwijl 
tegelijkertijd een werkwijze, samenwerking en methodiek worden ontwikkeld. Samen leren en 
doen is het credo. De woonservicegebieden in Noord zijn eigenlijk kleine communities of 
practice. Dit zijn groepen mensen die een belang, een vraagstuk of een passie voor een 
bepaald onderwerp delen en die kennis en expertise op dit gebied verdiepen door 
voortdurend met elkaar te interacteren (Wenger, 1998).

Streng zijn 
Ricardo: ‘Die praktische aanpak is ook geen overbodige luxe, we kunnen niet eindeloos met 
elkaar blijven praten en mooie dingen bedenken. Tot voor kort was de zak van Sinterklaas 
nog redelijk gevuld met cadeautjes, maar nu moeten we streng zijn en zeggen tegen mensen: 
sorry, we doen het anders. U verliest sommige rechten of indicaties en wij gaan u daarvoor 
compenseren. De oplossing van uw vraag staat centraal en daar kunt u zelf iets in betekenen. 
De Wmo vraagt echt wezenlijk andere competenties van professionals. We moeten helaas 
vaker de rol van Zwarte Piet spelen.’ 

LES:

LES:

Combineer de strategische 
vragen en overleggen met 
pragmatisme. En bedenk 
steeds welke praktische 
ideeën direct kunnen 
worden uitgevoerd, zodat 
mensen direct profiteren 
van de ontwikkeling van 
hun buurt tot een woon-
servicegebied.

Beschouw het woonservice-
gebied als een community 
of practice waarin geleerd 
wordt, geprobeerd wordt. 
Dit als alternatief voor de 
focus op samenwerkings-
verbanden en de organisa-
tie. Mensen zijn verbonden 
vanuit een belang, een 
vraagstuk, een passie en 
pakken aan. Dit past bij 
de cultuur van Noord.
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Leenscoot
De innovatieteams leveren in de loop van 2011 een aantal nieuwe en vernieuwende initiatie-
ven op. Zo is er het idee van de Leenscoot, voor mensen die wel een scootmobiel nodig heb-
ben maar deze niet op eigen terrein kunnen stallen. Inmiddels hebben andere deelgemeenten 
dit idee ook opgepakt en verkent de centrale stad of hier financieel een goede constructie 
voor te vinden is. Daar speelt nog een ander belang in mee. Ricardo: ‘De sociale dienst van 
Rotterdam speelt niet alleen een rol in het ondersteunen van de mobiliteit van mensen, maar 
heeft ook een bezuinigingsopgave. Ze zijn het dus nu breder aan het trekken en bekijken of 
die Leenscoot meer als een collectieve voorziening kan worden ingezet. Hierdoor werd het 
helaas geen quick win, want het vraagt tijd om een dergelijke voorziening te ontwikkelen. 
En quick wins zijn wel nodig om de energie in je proces te houden.’

Café Doe Mee
De Innovatieteams organiseren Café Doe Mee. Ricardo: ‘We hebben zoveel mogelijk bewo-
ners gemobiliseerd en gevraagd: wat zijn jullie knelpunten, wat vinden jullie van het wonen in 

De twee innovatieteams zijn afkomstig uit zowel formele (professionals) als informele 
(vrijwilligers/bewoners) netwerken in de wijken. Dat is een bewuste keuze, omdat de ver-
knoping tussen formele en informele netwerken het inhoudelijke uitgangspunt voor de woon-
servicegebieden is. Door beide netwerken op te nemen in de innovatieteams, kunnen werken-
deweg ervaringen worden opgedaan met de manier waarop deze netwerken nauwer kunnen 
samenwerken. Dat gebeurt enerzijds in de dagelijkse praktijk, door bespreking van casuïstiek, 
anderzijds komt het ter sprake op de themabijeenkomsten van de innovatieteams. Hierbij 
worden organisaties of sleutelfiguren uit de wijk uitgenodigd om te komen vertellen over 
hun functie en aanbod. De coördinator van de Vraagwijzer (het Rotterdamse Wmo-loket) is 
thans voorzitter van elk team.

Innovatieteams aan de slag
In de tweede helft van 2010 worden de innovatieteams samengesteld en maken de leden 
kennis met elkaar. Er worden themabijeenkomsten georganiseerd. Daar presenteren partners 
uit de wijk zichzelf en hun aanbod of worden Wmo-onderwerpen, zoals bijvoorbeeld mantel-
zorg, uitgediept. 
In de eerste helft van 2011 gaan de innovatieteams een stap verder in de samenwerking. 
Tweemaal wordt er een ‘Dag van het Interview’ georganiseerd. Leden van de innovatieteams 
gaan op één middag met minimaal twee bewoners thuis in gesprek over welzijn, wonen en 
zorg. Voor een aantal uitvoerders zijn deze gesprekken zeer leerzaam, omdat de brede 
context van de gespreksonderwerpen nieuw is voor hen. Zo spreekt een wijkverpleegkundige 
met bewoners over leefbaarheid en gaat een welzijnswerker het gesprek aan over zorg. 
Uitvoerders leren breder te kijken en te luisteren. Achteraf wordt dit in de innovatieteams 
nabesproken en waar nodig wordt over interventies nagedacht. Ricardo: ‘Professionals 
moeten leren dat netwerk van mensen meer en beter te benutten. Als iemand met regelmaat 
naar het ziekenhuis moet en hulp nodig heeft om de trap af te komen, dan kan een wijk-
verpleegkundige ervoor zorgen dat bijvoorbeeld iemand in de straat daar even bij helpt. Daar 
hoeft niet nog eens een extra indicatie op zodat de thuiszorg langer kan blijven. Heel simpel 
gezegd: die professional moet ook leren aan te bellen.’

INZICHT:
Uit interview met directeur ouderenwerk: ‘Ik heb nog steeds het gevoel: jammer dat ik er 
niet stiekem bij kan zijn. Ik snap wel dat dat niet kan, met een directeur erbij krijg je een 
andere dynamiek. Maar ik vind het hartstikke spannend dat medewerkers regelmatig iets 
aan het uitkoken zijn, met intervisie bijvoorbeeld, op het scherpst van de snede. Daar zou 
ik graag bij zijn, in die innovatieteams, om daar overstijgende lessen uit te kunnen trekken.’
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Alle professionals leren al 
doende het netwerk van 
mensen zelf te benutten. 
Ook zij moeten leren aan 
te bellen bij de buren.

LES:



de wijk, wat hebben jullie nodig. Toen kwam naar voren dat voor een aantal bewoners bood-
schappen doen heel lastig is, zeker als het koud en glad is. Wij hebben toen de boodschap-
pendienst ontwikkeld, mede omdat dit vanuit de zorgindicatie huishoudelijke verzorging niet 
meer mag. Wij hebben er een maatjesproject van gemaakt: als u het echt niet meer kan, geef 
ons dan een arm, dan gaan we samen boodschappen doen. Nou, daar zijn we twee maanden 
geleden mee begonnen en we hebben nu al 46 bewoners met maatjes.’

Horen Zien Meld Waaier
Ook wordt de ‘Horen Zien Meld Waaier’ uitgebracht. Ricardo: ‘We hebben ons de vraag 
gesteld: wie signaleren er nu eigenlijk? En dan blijkt bijvoorbeeld dat huishoudelijk verzorgen-
den ook signaleren. Die komen vaak als eerste binnen, want een deel van de kwetsbare oude-
ren kunnen niet zelf de ramen lappen. Kun je dus de mensen die daar poetsen ook opnemen 
in je wijknetwerk en hen in een signaleringsrol zetten? Daar hebben we de ‘Horen Zien Meld 
Waaier’ voor ontwikkeld. De boodschap is: meld het als je tekenen van eenzaamheid ziet bij 
je cliënt, of dozen met ongeopende post of wat dan ook. We willen gezamenlijk voorkomen 
dat mensen naar een intramurale instelling moeten.’ 

Toekomst: gebiedsgerichte inkoop en organisatie
Februari 2012 stopt de proeftuin als project. Ricardo was projectleider en wordt proces-
manager. Zijn dagelijkse sparringpartner blijft de afdeling Jeugd, Welzijn en Zorg van de deel-
gemeente. Over zijn rol en de toekomstperspectieven zegt Ricardo: ‘Er moet iemand zijn die 
het proces blijft aansturen en aanjagen, dat blijft doorgaan. Wij willen graag doorontwikkelen 
op het zogenaamde Asterteam, waarin de twee innovatieteams zijn samengevoegd. Dat geeft 
wat meer diversiteit in de casuïstiek en het kan qua schaal prima.’ 

LES:

Organiseer quickwins 
die zichtbaar en merkbaar 
zijn voor bewoners. 
Tegelijkertijd ervaren 
betrokken partijen zo 
dat hun inzet in het woon-
servicegebied vruchten 
afwerpt.

INZICHT:
Uit interview met directeur ouderenwerk: ‘Bij het oprichten van netwerken die weer moeten 
vergaderen zou je eigenlijk moeten kunnen zeggen: U mag alleen maar een netwerk of 
een vergadertafel oprichten als er twee afgaan. En daarbij zou je dan alle thema’s, ook 
veiligheid en economie bijvoorbeeld, mee kunnen nemen. Je moet praktijk als uitgangs-
punt nemen. Het interesseert de kwetsbare bewoner echt niet of hij wordt geholpen vanuit 
de bril van veilig of armoede of zorg.’

Om de randvoorwaarden voor de lange termijn te ontwikkelen, wil Ricardo ook inzetten op het 
strategische niveau.‘We gaan een abstractieniveau hoger zitten. Want eigenlijk vraagt die hele 
gebiedsgerichte inkoop en organisatie in Rotterdam op dit moment een brede focus op de hele 
deelgemeente. Hoe organiseer je dat, hoe maak je slimme combinaties? De één heeft een 
dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking, de ander voor ouderen en weer 
een ander voor daklozen. En dat allemaal binnen een straal van 500 meter. Kunnen we dat 
combineren en vastgoed met een maatschappelijke functie slimmer benutten?’ 

Ricardo: ‘Hoe stuur je op samenwerking? Dat begint al met hoe je een opdracht formuleert. 
Volgens mij moet je dat integraal doen als je gebiedsgericht wil organiseren. Dan zeg je: dit is 
het gebied, deze mensen wonen hier, dit zijn hun vragen en hun problemen en wij maken daar 
een wijkopdracht van. Daar hebben we een groep organisaties of competenties of interven-
ties bij nodig en daar hoort geld bij. Dan heb je de kaders, het geld en de organisaties en die 
stop je met elkaar in één ruimte. En dan zeg je: “Je komt er niet uit voordat er witte rook is en 
jullie met elkaar bedacht hebben hoe je dit hier gaat oplossen. En houd er rekening mee: wij 
subsidiëren geen overlap meer. Jullie worden gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat 
en dat moet je doen via samenwerking.” Dát is heel anders sturen. En in onze visie kan je dit 
ook zonder aanbesteding organiseren.’
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Zo ging het in...
…. Centrum



Hoe heeft Guido het aangepakt? 

Deelgemeente Rotterdam Centrum bestaat uit drie gebieden: het Oude Westen,
Stadsdriehoek en Cool.
In het stadshart van Rotterdam ligt het bruisende Oude Westen, een smeltkroes van verschil-
lende culturen. Mensen van allerlei pluimage wonen en werken hier samen. Van rasechte 
Rotterdammers tot buitenlandse studenten. Van jonge ondernemers tot gezinnen van uiteen-
lopende culturen. Je loopt ze allemaal tegen het lijf. Het Oude Westen trekt veel jonge creatie-
ve mensen die er volop experimenteren met muziek en kunst. Er zijn gezellige buurtkroegen, 
hippe cafés, trendy restaurants, kleine theaters en vele specialistische winkels waar producten 
uit binnen- en buitenland worden verkocht. In de jaren zeventig is de wijk grondig opgeknapt. 
Sommige delen gingen tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw, andere delen 
werden gerenoveerd. Zo ontstond een mix aan bouwstijlen wat de wijk een hele eigen gezicht 
geeft.

Vanaf de jaren ’70 nemen drugsoverlast en criminaliteit toe in de wijk. De West-Kruiskade 
staat landelijk bekend als een ongure plek waar je als provinciaaltje beter weg kan blijven. 
In 2001 komt het Saftlevenkwartier volgens de veiligheidsindex uit de bus als een van de 
onveiligste gebieden van Nederland. Maar het slechte imago van de wijk wordt de laatste 
jaren ingehaald door een beweging in tegengestelde richting. Het oostelijke deel van de 
Nieuwe Binnenweg is omgetoverd tot een chique, trendy winkelboulevard, de grand cafés in 
de wijk zijn een begrip in de stad. De West-Kruiskade wordt met vereende krachten naar een 
hoger plan getild. 

Stadsdriehoek ligt in het stadshart van het centrum. Samen met Cool deelt Stadsdriehoek 
het winkelcentrum van Rotterdam, waarin de koopgoot een prominente rol speelt. Het winkel-
centrum heeft een groot aanbod aan diverse winkels waar bezoekers zeven dagen per week 
terecht kunnen.

De driehoekige vorm van de stad Rotterdam stamt al uit de Late Middeleeuwen. Toen 
vormde de Hoogstraat de zuidgrens van de stad. In de 16e eeuw werd de ‘Waterstad’ tussen 
Hoogstraat en Nieuwe Maas aangelegd. Dit was buitendijks gebied waar haven- en handels-
activiteiten plaatsvonden. Hiermee was de Stadsdriehoek in zijn huidig bekende vorm 
compleet.
Van de historische gebouwen is na het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 
nagenoeg niets gespaard gebleven. Alleen de Sint-Laurenskerk uit 1449, Het Schielandshuis 
uit 1665 en het rijtje van elf rijksmonumenten aan de noordzijde van het Haringvliet stamt uit 
de tijd van rond 1700.

Bij de opstelling van het Basisplan voor de Wederopbouw van Rotterdam uit 1946 werd 
de woonfunctie grotendeels uit de Stadsdriehoek verdreven. Het resultaat was een stads-
centrum dat algemeen als ongezellig werd gezien. Na 1975 is weer op grote schaal woning-
bouw gepleegd, onder meer rond de Oude Haven en het Haringvliet, rond de Leuvehaven en 
bij Het Schielandshuis. De Stadsdriehoek heeft veel van zijn centrumfuncties prijsgegeven aan 
Cool, dat na de Wederopbouw een belangrijke uitgaans- en winkelfunctie kreeg.

Over de deelgemeente 
Rotterdam Centrum
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In 2010 ziet het bestuur van de deelgemeente Rotterdam Centrum goede mogelijkheden om in 
haar gebied woonservicegebieden te ontwikkelen. Als eerste worden het gebied en de wonen-
welzijn-zorg-samenwerkingsverbanden die er op dat moment zijn in kaart gebracht. Om het 
proces goed te begeleiden, betrekt de deelgemeente Guido als externe procesmanager. 

In de deelgemeente Rotterdam Centrum was een platform Zorg & Welzijn actief, waarin zorg- 
en welzijnpartijen samenwerkten.
Guido: ‘Van april tot juni 2010 voerde ik gesprekken met alle partijen van het platform om te 
inventariseren of we het platform konden transformeren tot een structuur van het woonservice-
gebied. Daarnaast sprak ik met partijen als de woningcorporaties en de deelgemeente. Ik heb 
verkend welke rol elke partner zou kunnen en willen spelen. De mensen die ik sprak zagen 
kansen om, door uitbreiding van het platform met andere partijen, het functioneren ervan te 
versterken. Voorwaarde was wel dat de partijen gelijkwaardig konden deelnemen en er 
gewaakt zou worden voor dominantere posities door grotere organisaties.’

Deze inventarisatie heeft geresulteerd in een procesplan woonservicegebied Rotterdam 
Centrum, dat door het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente is geaccordeerd.
Vervolgens is dit procesplan met de belangrijke stakeholders besproken en daar waar nodig, 
aangepast. Draagvlak werd erg belangrijk gevonden.

In september 2010 vindt een startbijeenkomst woonservicegebied Rotterdam Centrum plaats. 
Alle partijen die actief zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de deelgemeente zijn 
hiervoor uitgenodigd. Het doel: in gezamenlijkheid komen tot een basisdocument met een 
organisatiestructuur, processtappen en doelstellingen voor de nieuwe WSG-organisatie.

Op weg naar een nieuwe WSG-structuur 
De startbijeenkomst verloopt succesvol. Het basisdocument, opgesteld in een PowerPoint 
op basis van de gevoerde gesprekken, vormt de opmaat voor een convenant.
In het basisdocument staat de nieuwe structuur beschreven van een organisatie voor woon-
servicegebieden. Het platform Zorg&Welzijn gaat hierin op..

Verwachtingenmanagement 
is belangrijk bij het opzetten 
van een samenwerkings-
verband. Er moet helder-
heid zijn over macht en/of 
zeggenschap die verschil-
lende partijen mogelijk 
hebben. Zeker in het 
spanningsveld van samen-
werken en concurrentie is 
dit een aandachtspunt.

LES:
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Guido de Ruiter is werkzaam als zelfstandig professional. Opdrachten en projecten uitvoeren
die maatschappelijke relevantie hebben is zijn passie en drive. Dit gebeurt onder meer 
wanneer mensen langduriger zelfstandig kunnen blijven wonen, ontmoeting gestimuleerd 
en gefaciliteerd wordt en mensen met een beperking zinvol meedoen in de maatschappij.
Guido levert advieswerk, procesmanagement, coaching en interim management op het terrein 
Wonen, Welzijn en Zorg. Met een focus op (organisaties en samenwerkingsverbanden gericht 
op) ouderen en mensen met een beperking.
Hij heeft ervaring in zowel de “harde” (vastgoed) als de “zachte” (mens, zorg en welzijn) kant.

“Ik heb verkend welke rol elke partner zou kunnen 
en willen spelen.” 

Over 
Guido de Ruiter



Er worden drie gebiedsteams ingesteld die het op te stellen werkplan voor elk woonservice-
gebied gaan uitvoeren. 

De taak van het aanjaagteam is faciliteren, stimuleren, verbinden en ondersteunen. Dit team 
heeft een belangrijke rol naar de gebiedsteams. Het krijgt ook de opdracht om datgene wat in 
de gebiedsteams gebeurt aan elkaar te verbinden én terug te koppelen naar de stuurgroep. 
Het aanjaagteam bestaat uit een beleidsmedewerker van de deelgemeente, een vertegen-
woordiger van de bewonersorganisatie en managers van participerende zorg-, welzijn- en 
woonorganisaties (uit iedere sector één). Het aanjaagteam heeft onder andere het samen-
werkingsconvenant voorbereid en zorgt voor het opstellen van een werkplan, verzamelt de 
gegevens die hiervoor nodig zijn. Dit team heeft eigenlijk het karakter van een werkgroep.

Een stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van het proces om te komen tot een 
woonservicegebied en hiervoor de juiste randvoorwaarden te scheppen. De portefeuillehouder 
van de deelgemeente is voorzitter van de stuurgroep, de overige leden zijn directies van een 
vertegenwoordigende organisatie op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Dit betekent dat 
niet alle organisaties zitting hadden in de stuurgroep. Er wordt dus gekozen voor een echt 
poldermodel waarbij een partij andere partijen uit dezelfde sector vertegenwoordigt.

Guido is, als procesmanager, de verbindende schakel tussen alle groepen. Hij is:
• ondersteuner van de stuurgroep
• voorzitter van het aanjaagteam
• voorzitter van de gebiedsteams
• extern aanspreekpunt WSG.

Er wordt bewust voor gekozen bewoners niet op te nemen in de stuurgroep omdat de 
bewonersparticipatie in Centrum nog niet zo sterk is. De voorkeur gaat uit naar het organi-
seren van de bewonersparticipatie rond inhoudelijke onderwerpen. De deelgemeente verstrekt 
de opdracht hiertoe aan de opbouwwerkorganisatie. 

LES:

Vertegenwoordiging door 
een partij van de sector is 
spannend. Dit vraagt veel 
vertrouwen onderling. In de 
structuur is het goed in te 
bouwen dat de andere 
partijen uit dezelfde sector 
wel invloed kunnen uit-
oefenen. In Centrum is 
dat gedaan met het aan-
jaagteam.Let erop dat de 
partijen voldoende verte-
genwoordigd zijn!

Stuurgroep woonservicegebied

Aanjaagteam

Cool
Dijkzigt

Nieuwe Werk
Stadsdriehoek

CS KwartierOude Westen
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INZICHT:
Uit interview met bewonersorganisatie: In het proces zou meer gesproken moeten worden 
over bewonersparticipatie. Een verbetering in het geheel zou zijn het betrekken van vrij-
willigersorganisaties bij het proces. Het organiseren van bewonersparticipatie is überhaupt 
een uitdaging. Hoe organiseer je echt een vertegenwoordiging van bewoners?



Het is duidelijk dat de echte samenwerking in de gebieden, dus in de gebiedsteams, moet 
gebeuren. Ieder gebied is anders, dus worden er in de gebieden verschillende thema’s en 
vormen gekozen..
Drie thema’s moeten in alle gebieden en in alle gremia in ieder geval aandacht krijgen:
• de Vraagwijzer (het Rotterdamse Wmo-loket)
• mantelzorgkringen (mantelzorgondersteuning)
• bewonersparticipatie. 

Formalisering van de samenwerking
In deze nieuwe structuur wordt gewerkt aan een samenwerkingsconvenant. Het aanjaagteam 
bereidt dit convenant voor en legt het in concept voor aan alle partijen. In januari 2011 wordt 
het convenant door vijftien partijen ondertekend. Eind 2011 haken nog vier partijen aan.
In het convenant wordt vastgelegd wat de doelstelling is van het woonservicegebied, dat het 
een samenwerkingsproces is waar door alle partijen in geïnvesteerd wordt en hoe er wordt 
gewerkt. Het in september 2010 vastgestelde basisdocument maakt deel uit van het samen-
werkingsconvenant.

Daarnaast schrijft het aanjaagteam een werkplan. Op dat moment wordt al geconstateerd dat 
partijen beter met elkaar samenwerken. Het werkplan bestaat uit twee gedeelten:
1. een algemeen beschrijvend gedeelte waarin overkoepelende doelstellingen en dwars-

verbanden worden benoemd (meer inventariserend)
2. een aantal SMART geformuleerde concrete projecten.

De Wyber methode
Het ontwikkelen, of zoals in dit geval het transformeren van een bestaande, organisatievorm 
voor een woonservicegebied vraagt vooral veel tijd en geduld. Als procesmanager heb je te 
maken met veel dimensies, veel partijen, evenzoveel perspectieven. Je hebt dan voor jezelf 
houvast nodig om te zien of het proces vordert. Vaak gebeurt dit monitoren van het proces, 
het zetten van de stappen, impliciet. Guido gebruikt de Wyber methode om dit houvast in het 
proces te creëren. 

Het proces kenmerkt zich door afgebakende processtappen (wybers).

Per wyber:
1. Vooraf: besluit over doelstellingen, proces, inhoud van de processtap
2. In processtap: verbreden naar inhoud
3. Einde processtap: versmallen naar volgend besluit
 a. evaluatie vorige processtap
 b. besluit over volgende processtap
4. Start volgende processtap (= volgende wyber)

Het traject om te komen 
tot een goed, werkbaar en 
‘levend’ werkplan kan lastig 
zijn. Hoe zorg je ervoor dat 
het werkplan van iedereen 
is? Dit is een uitdaging 
die eigenlijk voor het hele 
WSG geldt. Het WSG is van 
iedereen en samen geven 
de partijen het vorm. 
Tip: het werkplan moet 
concreet zijn en bij alle 
partijen leven. Je kunt dat 
bereiken door bijvoorbeeld 
in workshops toe te werken 
naar het werkplan.

LES:
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INZICHT:
Uit interview woningcorporatie: ‘winst vind ik de gebiedsteams. Daardoor weten de werkers 
elkaar veel beter te vinden. Zo hebben huismeesters en woonconsulenten kennis gemaakt 
met de welzijnswerkers en mensen van de Vraagwijzer (het loket).’



Samen ‘touren’
Samenwerken krijgt pas echt vorm in de praktijk.Om partijen eens anders met elkaar kennis 
te laten maken organiseert Guido drie tours. Tijdens de Tour d’Amour (wijk Oude Westen), 
de Tour du Col (wijk Cool) en de tour du Centre Ville (Stadsdriehoek) wandelen professionals 
door de wijk en kunnen zij hun ‘parels’ laten zien. Tegelijkertijd krijgt hierdoor ook de fysieke 
component van het woonservicegebied vorm. Daarnaast wordt zo gewerkt aan de informele 
samenwerking en leren de betrokkenen elkaar beter kennen. 

Een contact van Guido met een organisatie voor mensen met een verstandelijke en psychia-
trische beperking die wekelijks voor haar bezoekers kookt, mondt uit in een kooksessie met 
de stuurgroepleden aldaar. Samen koken met en voor cliënten!

Deze impliciete acties dragen allemaal bij aan een cultuur van samenwerken, van vertrouwen. 

Bewonersparticipatie in het woonservicegebied
Bewonersparticipatie is één van de thema’s binnen het woonservicegebied waar veel waarde 
aan gehecht wordt. De opbouwwerkorganisatie wordt ingeschakeld om de bewoners-
participatie vorm te geven. De formele opdrachtverstrekking ligt bij de deelgemeente. Dit 
vraagt om interne afstemming binnen de deelgemeente en externe afstemming binnen de 
structuur van het woonservicegebied. Dit is lastig, wanneer beleg je wat waar. Rechtstreekse 
bewonersparticipatie is nu nog steeds dun georganiseerd, dat moet beter. Uiteindelijk is het 
uitgangspunt dat het woonservicegebied ondersteunend moet zijn aan wat bewoners nodig 
hebben om langer in de eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Participatie in de uitvoering 
is ook een belangrijk streven.

Mantelzorgkringen
In het centrum van Rotterdam wonen in totaal 6.068 mantelzorgers, waarvan 4.390 langdurig 
en/of intensief actief zijn (bron: werkplan Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening Centrum, 
2010). De welzijnsorganisatie kreeg de vraag een structuur te ontwikkelen binnen het kader 
van de woonservicegebieden voor een sociale steunfunctie in samenspraak met andere instel-
lingen. In 2011 zijn daartoe drie mantelzorgkringen opgezet. Het doel van deze kringen is door 
een gezamenlijke aanpak van WWZ-instellingen meer mantelzorgers te bereiken met een 
integraal ondersteuningsaanbod. Ook buurtbewoners en vrijwilligers zullen betrokken worden 
in het bereiken (en ondersteunen) van mantelzorgers (en zorg- of hulpvragers). 
Er is ingezet op versterking van het netwerk rond de kwetsbare burger en de mantelzorger. 
De leden van de mantelzorgkringen zoeken met elkaar naar slimme en haalbare oplossingen 
en antwoorden. Daarbij wordt uitgegaan van de kracht en mogelijkheden van mensen (of het 
gebrek eraan).
De kringen sluiten aan bij het bestaande aanbod en voorzieningen van bijvoorbeeld zorgcen-
tra. Waar mogelijk worden dwarsverbanden gelegd. 

Het verbinden van de 
fysieke en sociale peiler 
blijft gedurende het proces 
een uitdaging. Uiteraard 
houd je hiermee rekening 
in je overlegstructuur en de 
agendasetting. Aanvullend 
is het goed alternatieven 
aan te bieden zoals het 
vergaderen op verschillende 
locaties of het afleggen van 
werkbezoeken.

LES:
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Rolverdeling procesmanager en gemeente
Guido is aangesteld als procesmanager om het proces te leiden, niet om de regietaak van 
de deelgemeente over te nemen. Zo heeft Guido zijn rol ook ingevuld. Dit maakte het wel 
spannend, er moest vaak duidelijk worden gemaakt dat de regie niet bij de procesmanager 
lag maar bij de gemeente. In Centrum lag de regie bij de portefeuillehouder maar, zoals bij alle 
(deel)gemeenten, ligt de uitvoering van die regierol ook vaak bij de ambtenaar. Waar Guido 
mee te maken kreeg was het verschil van opvatting over de regierol door de gemeente. ‘Is het 
nodig partijen waarmee je een subsidierelatie hebt deel te laten uitmaken van een stuurgroep 
voor de woonservicegebieden?’. 
Ook het verbinden van de fysieke peiler en de sociale peiler binnen de deelgemeente bleek 
lastig te zijn “Is het woonservicegebied nu iets van de afdeling zorg en welzijn of hoort het bij 
het gebiedsmanagement?” Het voeren van gesprekken hierover blijft belangrijk en is ook een 
belangrijk aandachtspunt bij het invullen van de regiefunctie door de deelgemeente.

Guido: ‘Zuiverheid van je rol is ongelooflijk belangrijk. Alleen op papier aangeven dat je 
procesmanager bent, is onvoldoende. Uit de werkwijze moet blijken dat je inderdaad die rol 
hebt en ook het mandaat dat daar bij hoort. Bovendien moet duidelijk zijn wie dan wel de regie 
voert. Als dit onvoldoende duidelijk is voor de partijen, is het zaak dat je dit bespreekbaar 
maakt’.

“Zuiverheid van je rol is ongelooflijk belangrijk. 
Alleen op papier aangeven dat je procesmanager 
bent, is onvoldoende.”

In het procesmanagement is de verleiding groot om je te erg te bemoeien met de inhoud. Je 
hebt dat ook wel nodig om goed te kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld voor de invulling van 
de rol naar de gebiedsteams. Juist door je kennis kun je zorgen voor verdieping in het werk 
van de gebiedsteams. Ook kun je daardoor het aanjaagteam beter ondersteunen en op ideeën 
brengen. Voorkom echter dat je door je kennis de enige kennisdrager van de partijen wordt, 
dat je teveel het schaap met de vijf poten combineert met de spin in het web.

LES:

Interne regievoering is 
nodig, ook wanneer extern 
de regie over het WSG-
proces wordt gevoerd. Voor 
een  externe procesleider 
kan het meerwaarde heb-
ben om iemand binnen 
de gemeente – iemand 
die buiten de afdelingen 
staat – te betrekken bij het 
proces. Zorg in ieder geval 
dat goed inzichtelijk is wie 
welke rollen (proces, regie, 
uitvoering) heeft.
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Nieuwe partijen, doorontwikkeling van het woonservicegebied
Het succes van een woonservicegebied blijkt als nieuwe partijen graag mee willen doen. Als 
zij ook hun aanbod willen afstemmen, hun kennis willen inbrengen. Daarbij is het van cruciaal 
belang dat het draagvlak bij de bestaande partijen blijft bestaan. Soms vereist de samen-
werking dat je eigen punten gedeeltelijk loslaat en daarmee kan de indruk ontstaan dat je 
positie als organisatie in gevaar komt. 

Guido: ‘Op 1 december 2011 is er een conferentie gehouden waar mensen over elkaars orga-
nisatie en aanbod vertelden in workshops. Toen zijn ook nog eens nieuwe partijen enthousiast 
geworden en hebben zich aangesloten. Droomsessies maakten ook deel uit van de conferen-
tie. Daarin werden op basis van individuele cases creatieve oplossingen bedacht.’

Eigenlijk is het woonservicegebied een platform voor allerlei nieuwe arrangementen. Doordat 
organisaties elkaar weten te vinden, maar ook doordat ze elkaar inspireren. Guido: ‘Een deel 
van deze projecten, activiteiten, arrangementen, zouden misschien toch wel zijn ontstaan. 
Maar juist door het een plek te geven in het woonservicegebied wordt het ingebed. Zo kennen 
we bijvoorbeeld  ‘Even Buurten’ en ‘Zichtbare Schakels’. Doordat deze initiatieven inge-
bed worden in een structuur voor het woonservicegebied kunnen ze het niveau van project 
ontstijgen. Dan komt binnen bereik dat deze ondersteuning duurzaam tot een gebiedsgericht 
aanbod van zorg en welzijn gaat behoren.’ 

Gezamenlijk kom je tot 
veel meer en betere ideeën 
dan je alleen zou kunnen 
bedenken.

Blijf werken aan vertrouwen
en draagvlak. Zeker in 
tijden dat er zoveel onzeker 
is en bezuinigingen toe-
slaan. Toets ook steeds de 
verwachtingen die partijen 
hebben van de deelname 
aan de WSG-organisatie 
en van elkaar. Het afstem-
men van planningen op 
mogelijkheden van betrok-
kenen is eveneens een 
aandachtspunt. In een 
samenwerkingsverband zijn 
mensen geneigd acties toe 
te zeggen die uiteindelijk 
niet passen in de realiteit 
van alle dag. Als resultaten 
dan niet geleverd worden 
volgens afspraak, kan dit 
het onderling vertrouwen 
binnen het samenwerkings-
verband ondermijnen.

LES:

LES:
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PROJECT:
Het project Even Buurten draait om ouderen van 75 jaar en ouder die zelfstandig wonen. 
Het zijn buurtbewoners die in hun dagelijks leven tegen grote en kleine problemen aan-
lopen die zij zelf niet meer kunnen oplossen. Bij het project Even buurten wordt hulp uit de 
buurt georganiseerd. De steun kan bestaan uit het bieden van concrete hulp (zoals af en 
toe op bezoek gaan bij de buren of samen boodschappen doen) maar ook uit het tijdig aan 
de bel trekken als u ziet dat het niet zo goed gaat met een buurtbewoner. Meer informatie 
over Even buurten op http://www.rotterdam.nl/evenbuurten. 

PROJECT:
De Zichtbare Schakel is een wijkverpleegkundige die als een eerste aanspreekpunt helpt 
bij vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Hij of zij is op de hoogte van de 
voorzieningen in de wijk, zoals zorginstellingen, huisartsen, maatschappelijk werk, woning-
corporaties. Meer informatie http://www.zichtbareschakelsrotterdam.nl/



En nu...
…. aan de slag!



Stel, je krijgt de opdracht om de opzet van een woonservicegebied te organiseren. Dan is het 
handig als je kunt leren van ervaringen van collega’s. Je hebt in deze handreiking kunnen 
lezen hoe vier procesmanagers in Rotterdam het hebben aangepakt. Hopelijk inspireren hun 
verhalen jou om nu zelf vol goede moed aan de slag te gaan. 

Waar moet je aan denken bij het opzetten van een WSG of een gebiedsgerichte organisatie 
voor wonen welzijn en zorg? Eerst en vooral gaat het erom dat bewoners meer zeggenschap 
krijgen in hun eigen leefomgeving. Natuurlijk is het belangrijk dat de organisaties het goed 
met elkaar kunnen vinden, maar dat is niet het uitgangspunt. Waar het primair om gaat is dat 
bewoners op een goede manier kunnen blijven wonen en participeren in hun eigen buurt, ook 
als ze hulp en/ of zorg nodig hebben. Je start dus een proces dat moet leiden naar nieuwe 
arrangementen voor zorg en welzijn op buurt en wijkniveau. 

Aandachtspunten uit de geleerde lessen
Door de hele brochure heen hebben we de geleerde lessen en inzichten uit de Rotterdamse 
woonservicegebieden opgenomen. De procesmanagers hebben verteld hoe ze het hebben 
aangepakt en wat ze daarbij zijn tegengekomen. We vatten nog een keer samen wat je zoal 
tegen kunt komen vanaf het moment dat je de opdracht krijgt om het ontwikkelproces van een 
woonservicegebied te managen.

Je opdracht
De situatie bij de start van je opdracht kan nogal verschillen. Soms loopt een traject al en 
spring je op een rijdende trein, soms begin je met – bijna – niks. Vaak is er in een gebied al 
wel een samenwerkingsverband. Voor jezelf is het goed om onderscheid te maken tussen 
de voorzieningen en de organisatie. Je gaat meestal aan de slag met het ontwikkelen van 
voorzieningen, bijvoorbeeld een wijkservicepunt of een scootuitleen. Tegelijkertijd start je ook 
met het opzetten van een organisatie- en overlegstructuur voor betrokken partijen bij allerlei 
WWZ-voorzieningen.

In het algemeen geldt dat communicatie met je opdrachtgever veel aandacht vraagt. Bij een 
complex proces als de ontwikkeling van een woonservicegebied geldt dat in het bijzonder.
Vraag je opdrachtgever helder te maken waarom het woonservicegebied ontwikkeld moet 
worden. Voor welke problemen moet het een oplossing bieden? Hoe ziet jouw taak er op 
hoofdlijnen uit? Wanneer is je opdrachtgever tevreden? Ook als je niet vanaf de start 
betrokken bent, is het belangrijk om op deze onderwerpen door te vragen.

In Rotterdam hadden niet alle projectleiders een concrete, uitgewerkte opdracht op papier. 
In Kralingen-Crooswijk kreeg Anneke de opdracht in haar hoedanigheid als ambtenaar bij de 
deelgemeente het proces te begeleiden. Dit is vaag, het geeft veel vrijheid maar draagt het 
risico in zich dat je lang blijft praten en denken. Je kunt als toekomstig procesmanager ook 
zelf het initiatief nemen om zaken vast te leggen. In de offerte die Geertje heeft gemaakt 
voor Prins Alexander, is bijvoorbeeld opgenomen dat zij een plan van aanpak gaat 
ontwikkelen. 
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De start
In Rotterdam zijn de meeste procesmanagers betrokken nadat de stakeholders (gemeente, 
wonen, zorg en welzijn) hun intenties hadden vastgelegd in een convenant. De volgende stap 
voor de procesmanager is dan het maken van een plan van aanpak. Zorg in ieder geval dat je 
je vooraf goed informeert over wat voor een type gebied je aan het werk gaat. Breng in kaart 
wat er bekend is over het gebied (datasets, netwerken, soorten woningen, zorgproducten, 
et cetera).

In Rotterdam was per deelgemeente duidelijk, door het afgesloten convenant, welke organisa-
ties mee zouden doen. De vertaling naar de praktijk van de woonservicegebieden, de verta-
ling naar een uitvoeringsplan – wie gaat wat doen? – is daarmee nog niet helder. Een valkuil 
is dan om maar met iedereen in gesprek te gaan zodat je niemand voor het hoofd stoot. Dit 
is meestal niet efficiënt en ook strijdig met de wens snel een resultaat te kunnen laten zien. 
Wees je er ook van bewust dat al voor jouw komst resultaten behaald kunnen zijn. Onderzoek 
dat en waardeer en benut deze voortgang.

Tot slot, als je je plan van aanpak gaat formuleren: zorg voor heldere formuleringen met 
betrekking tot de doelen (korte en lange termijn), middelen, taken, verantwoordelijkheden 
en doorlooptijd. 

Organisatiestructuur WSG
Er zijn veel partners betrokken bij woonservicegebieden. Per slot van rekening is het doel te 
komen tot een geïntegreerd, op de bewoner afgestemd, aanbod van zorg en ondersteuning. 
Daar heb je alle aanbiedende partijen, ook vrijwilligersorganisaties en andere burger-
verbanden, bij nodig. De uitdaging is om al deze verschillende partijen te laten samenwerken, 
op basis van een gedeelde visie en heldere afspraken.

SUCCESFACTOREN
In Rotterdam hebben de volgende zaken goed gewerkt de ontwikkeling van het plan van 
aanpak:
− Betrekken van partners en bewoners bij de ontwikkeling van het plan van aanpak.
− Aansluiten bij bestaande activiteiten en netwerken.
− Zorgen voor ‘quick wins’, snelle zichtbare resultaten in combinatie met een lijn naar de 

toekomst.
− Het enthousiasme van partners, maar zeker ook van bewoners, vasthouden. Zo zijn in 

Prins Alexander verschillende workshops georganiseerd voor diverse groepen. In Noord 
is sterk ingezet op snelle resultaten. Niet alleen helpt dit om het enthousiasme vast te 
houden, het sluit ook aan bij de daadkrachtcultuur van het bestuur, het gemeentelijk 

 apparaat én de bewoners daar. 
− Heb vanaf het begin aandacht voor de wijze waarop je bewonersparticipatie vorm wilt 

geven, het moment waarop je bewoners wilt betrekken.
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In Rotterdam zie je verschillende vormen van overlegstructuren. Het is belangrijk om een vorm 
te kiezen die past bij de partners in dat gebied. Aandachtspunt is ook de efficiency: partijen 
met elkaar om tafel zetten die elkaar ook – deels – in andere verbanden treffen, werkt vaak 
contraproductief voor de betrokkenheid. Zorg er ook voor dat de agenda, de functie, van de 
samenwerkingsgroep past bij de deelnemers.

In alle verhalen is een differentiatie gemaakt van besturen en zaken uitwerken om te komen 
tot arrangementen, zoals een aanbod voor mantelzorgondersteuning. Afhankelijk van de 
kracht van burgerorganisaties zien we ook bewoners besturen, dan wel betrokken zijn bij 
uitvoering.

Een belangrijk aandachtspunt is ervoor te zorgen dat iedereen recht wordt gedaan en dat 
expertise en inzet gewaardeerd worden. Een valkuil hierbij is dat uiteindelijk de organisaties 
die de financiën beschikbaar hebben, een sterkere stem hebben. Een belangrijke taak voor de 
procesmanager is steeds helder te communiceren wat ieders bijdrage is.
Een krachtenveldanalyse4 kan helpen bij het beantwoorden van vragen over bijdrage en plaats 
in de organisatie.

Voor de borging van de WSG-organisatie is het van belang dat er lijnen worden gelegd met 
verschillende afdelingen binnen de deelgemeente of gemeente. Zo zorg je voor verankering 
van structuren en arrangementen. In de Rotterdamse deelgemeenten zien we dat de fysieke 
component aandacht vraagt.

“Een belangrijke taak voor de procesmanager is steeds 
helder te communiceren wat ieders bijdrage is.”

Samenwerken en behoud van energie
Naast de structuur gaat het ook om de dynamiek van de samenwerking, de rolverdeling. 
Wees je bewust van allerlei samenwerkingsaspecten waar je mee te maken zult krijgen: 
cultuur, juridisch, projectbelangen, financiën, planning en control, kennis, netwerk en visie.

In Rotterdam is in ieder geval ervaren dat een vliegende en intensieve start van de samen-
werking een belangrijke positieve bijdrage levert. Denk bijvoorbeeld aan de heidagen van 
Kralingen-Crooswijk, de conferentie in Centrum, et cetera, waar partijen kennis maken met 
elkaar en met elkaars ambities bij de ontwikkeling van een woonservicegebied.

Na de start moet je als procesmanager natuurlijk aandacht blijven geven aan de energie die 
nodig is voor een actief samenwerkingsverband.
Houd daarbij steeds de belangen van betrokken partners in het oog en houd daar ook 
rekening mee. Het managen van de verwachtingen is daarbij cruciaal. Ook voor de toekomst.

Houd ook de mogelijkheden van partijen in ogenschouw. Zo is het nodig dat het tijdpad 
aansluit bij de mogelijkheden van de organisaties, ook de gemeentelijke organisatie. Er 
zijn namelijk meerdere afdelingen en lagen betrokken bij het proces.
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Rollen, regie, trekken
Wie voert nu eigenlijk de regie in het samenwerkingsverband? Het realiseren van een woon-
servicegebied vraagt om een adequate sturing - passend bij de fase van het woonservice-
gebied - en betrokkenheid van de diverse stakeholders. In de Rotterdamse deelgemeenten, 
zoals in veel gemeenten, lijkt die rol vanzelfsprekend toe te vallen aan de bestuurder van de 
gemeente. De uitvoering van de rol ligt vervolgens in handen van de ambtenaar of is uit-
besteed aan een externe projectleider.

Zo klinkt het al ingewikkeld genoeg, maar de werkelijkheid is vaak nog complexer. Voor je 
eigen rol als procesmanager betekent dit dat je continu moet communiceren over je rol en je 
verhouding tot de bestuurder, tot de eindverantwoordelijke ambtenaar en/ of de ambtenaren 
van de andere afdelingen.
Bestuurders zien zichzelf graag als een visionaire regisseur en formuleren hun rol ook als 
zodanig. De rolinvulling is mede afhankelijk van de relatie die de gemeente heeft met de 
verschillende partners. Is er sprake van een subsidierelatie? Dan kan de gemeente in haar 
opdracht opnemen dat de gesubsidieerde organisatie een bepaalde taak en rol op zich neemt 
in de WSG-samenwerking. Andere partners zul je veel meer moeten verleiden.

Als je als procesmanager de uitvoerende regisseur bent, is het van belang dat je goed weet 
wat je rol is in iedere fase. Bespreek hoe die rol zich verhoudt tot de regisseursrol van de 
bestuurder en eventueel ook tot die van de eindverantwoordelijke ambtenaar en het samen-
werkingsverband. Als je zelf niet bij de gemeente werkt maar als externe projectleider bent in-
gehuurd, is die regiefunctie best complex. Niet alleen vanwege de grote diversiteit aan partijen 
en de verschillende fases in een uitvoeringsplan, maar ook in de aansturing en verantwoor-
ding. De bestuurder zal vaak de ambtenaar aanspreken en de ambtenaar spreekt vervolgens 
jou aan op je rol. Goede afspraken hierover en een gedeelde visie kunnen onduidelijkheid 
voorkomen. In de WWZ-publicatie Werk maken van regie, de gemeente als regisseur bij 
wonen, welzijn en zorg (Tanja, 2010) vind je meer over de invulling van de regiefunctie.

Een uitdaging voor jou als procesmanager is ook een balans te vinden. Hoe positioneer je 
je tussen de partijen en zorg je tegelijkertijd dat die partijen mede-eigenaar worden van het 
woonservicegebied? Een punt van aandacht daarbij is de invulling van een trekkersrol. Het 
kan goed zijn dat één van de betrokken organisaties die rol op zich neemt en dat je zelf meer 
in een faciliterende rol gaat zitten, op de achtergrond. Het is dan wel zaak dat deze trekkersrol 
vervuld wordt door een partij die het mandaat heeft van de andere deelnemers in het samen-
werkingsverband. Jij blijft als het ware als coach continu alert op de dynamiek in het samen-
werkingverband. Je vraagt, checkt hoe men over elkaar denkt, wat ieders agenda is. En dat 
blijf je gedurende het hele proces doen.

Bewonersparticipatie
Bewonersparticipatie is een belangrijk grondvest onder het woonservicegebied. Het gaat ten 
slotte om de bewoners. Moeten zij dan aan het stuur zitten? Of zijn dat toch de organisaties 
uit het veld? Zelden beschouwen we de politiek als democratische vervanger van ‘de bewo-
ner aan het stuur’. Bewoners aan het stuur, dan willen we ook echt dat bewonersorganisaties 
betrokken zijn bij besluitvorming, bij ideevorming. En uiteindelijk hoort daar natuurlijk ook bij 
dat zij meedoen in de uitvoering.
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Hier is nog een wereld te winnen. Gechargeerd hebben organisaties al snel het idee dat je 
bewoners pas kunt betrekken als er een plan ligt. In Prins Alexander, één van de Rotterdamse 
deelgemeenten, is die rol van de bewoners verder doorgevoerd in de sturingsfilosofie. Dit 
proces blijft dan wel aandacht vragen.
Soms kan het ook gewoon niet, dan is er geen sterke bewonersorganisatie en moet die nog 
opgezet worden. Dat betekent dat je andere vormen zult moeten vinden. Daarbij kunnen 
workshops over de praktijk met de concrete vraag ‘hoe zullen we het gaan aanpakken?’ ook 
van belang zijn. In Noord is gekozen bottom-up te werken. Door eerst heel praktische zaken 
op te zetten, betrek je bewoners, leer je hen kennen. En kun je misschien later toegroeien 
naar een organisatie waarin een bewonersvertegenwoordiging als gelijkwaardige partij aan 
tafel zit met de aanbieders.

Wat moet je zelf in huis hebben?
Wat is er nodig om een proces in woonservicegebieden in goede banen te leiden en te 
houden? De achtergrond van de procesmanagers in Rotterdam is divers. Maar allemaal 
hebben ze heel veel ervaring in het begeleiden van processen en samenwerkingsverbanden.

Kennis over de werkvelden van wonen, welzijn en zorg is handig gebleken. Je kunt het elders 
halen, maar dan is het wel zaak dat je op die kennis kunt bouwen.
Enige ervaring in de gemeentelijke organisatie is ook van harte welkom. Je hebt te maken 
met bestuurders, met je opdrachtgever – soms de bestuurder, soms een ambtenaar – en je 
hebt vaak ook te maken met meerdere afdelingen binnen de gemeente die betrokken zijn of 
zouden moeten zijn bij de ontwikkeling van de woonservicegebieden.

En tot slot heb je te maken met bewoners en bewonersorganisaties, met medewerkers van 
organisaties en met directeuren van organisaties. Verleidings- en bindingsvaardigheden 
komen dan goed van pas.

De procesmanagers in Rotterdam geven aan dat zij weinig gebruik hebben gemaakt van 
werkmethoden. Zij werkten vanuit hun ervaring en expliciteerden dit niet tot een methodische 
aanpak. Guido herkende zijn werkwijze wel in het Wybermodel. Dit tekent het proces in de 
woonservicegebieden: je gaat even voort, maar je komt iedere keer weer op punten waar je – 
met zijn allen - even pas op de plaats moet maken en bijsturen. 

Rotterdamse woonservicegebieden – op weg naar gebiedsgerichte samenwerking 
Rotterdam is al in diverse deelgemeenten op weg naar het gebiedsgericht organiseren van 
zorg en welzijn. De ervaringen en de aandachtspunten voor de organisatie van woonservice-
gebieden sluiten naadloos aan bij het bredere concept van zorg en welzijn in gebieden.
In de visie die de gemeente daarop heeft geformuleerd gaat het om de pijlers bewoners-
participatie, het zorgen voor verbinding van voorzieningen, nieuwe arrangementen die aan-
sluiten bij een moderne samenleving en ruimte voor de professional. 
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Daarbij hoeven niet alle wijken alles in huis te hebben. Je kunt toegroeien naar een identiteit 
per wijk. Deze identiteit sluit dan uiteraard aan bij datgene wat bewoners in die betreffende 
wijk nodig hebben. De organisaties die nodig zijn om dat waar te maken, maken vervolgens 
mede deel uit van de Gebiedsorganisatie. Voorbeelden van een dergelijke organisatie van 
‘’aanpakken, leren, ontwikkelen’ lees je in de verhalen. De basis voor dat wat nodig is om zorg 
te dragen voor kwaliteit van wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare bewoners in de wijk, staat 
als volgt omschreven op de website van de woonservicegebieden.

Wonen
De voorzieningen zijn gericht op de specifieke doelgroepen. Ook (jonge) gezinnen kunnen 
profiteren van de voorzieningen in het Woonservicegebied. De woningvoorraad is geschikt 
voor ouderen en mensen met een beperking. Aspecten als toegankelijkheid en doorgankelijk-
heid van woningen zijn van belang, maar ook de mogelijkheden van ontmoeten gekoppeld aan
de woningen. In de nabijheid van de woningen zijn winkels en voorzieningen voor de eerste 
levensbehoeften, zoals een supermarkt. Onorthodoxe oplossingen en slimme verbindingen 
worden gevonden in de samenwerking met andere organisaties binnen de wijk, zoals de 
eerstelijnsvoorzieningen met kinderopvang, scholen, politie, vrijwilligersorganisaties en de 
middenstand.

Welzijn
Bewoners in het Woonservicegebied kunnen op een laagdrempelige manier informatie en 
advies krijgen over alle aspecten van wonen, zorg en welzijn in het Woonservicegebied. 
Afhankelijk van de kenmerken van de oudere bewoners en de mensen met een beperking, zijn 
in de nabijheid van de woningen passende welzijnsvoorzieningen aanwezig, of goed bereik-
baar. Voorbeelden van kernvoorzieningen zijn maaltijdvoorzieningen en mogelijkheden voor 
ontmoeten. Daarnaast zijn er voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking die 
niet meer zelfstandig naar buiten kunnen. Gedacht kan worden aan huisbezoek, visiteclubs, 
signaleringsteams en vrijwilligersnetwerken. In het Woonservicegebied is een samenwerkings-
verband gerealiseerd van organisaties die verantwoordelijkheid nemen voor het uitvoeren en 
monitoren van het Woonservicegebied. In het samenwerkingsverband zullen zowel bewoners 
als woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en deelgemeenten participeren.

Zorg
Veilige en toegankelijke loop- en scootmobielroutes zijn aanwezig, evenals aansluitingen op 
openbaar vervoer en de aanwezigheid van aangepast vervoer. De omgeving is verkeersveilig 
en bevordert de sociale leefbaarheid. Er is een systeem voor 24-uurs ongeplande zorg, waar-
bij afspraken zijn gemaakt over alarmering en alarmopvolging. De zorg kan geleverd worden 
vanuit een in het gebied aanwezig servicepunt, zorgpunt of steunpunt in samenwerking met 
de Vraagwijzer.

Definitie woonservicegebied
Een Woonservicegebied is een prettige wijk of een buurt, waarin specifieke doelgroepen, zoals 
ouderen en mensen met een beperking, zo zelfstandig mogelijk en met behoud van eigen 
regie kunnen wonen.

Op de website van de gemeente Rotterdam staat de volgende omschrijving van het 
ideale Woonservicegebied (www.rotterdam.nl/woonservicegebieden)
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