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Agenda 

•  Transitieagenda langer zelfstandig wonen -  Brief aan de Tweede Kamer 
Minister Blok (Wonen) en  Staatssecretaris Van Rijn (VWS) – 4 juni 2014 

•  Strategie Vidomes 

•  Start bij de vraag van de klant – enkele initiatieven 

•  De valkuilen en lessons learned 

•  Oproep aan het veld 



‘ Transitieagenda langer zelfstandig wonen’  - 4 juni 2014 

•  Huidige beweging: langer zelfstandig wonen 

•  Lokale en regionale opgave – hier moet het gebeuren 
 
•  Type woonvormen:  

•  Thuis blijven wonen 
•  (kleinschalige) extramurale woonvormen 
•  Intramurale woonarrangementen voor zware zorg 
 

!  Zoektocht naar nieuwe rollen 



•  Zoveel mogelijk ‘gewoon wonen’  
 
•  Ontwikkelen van woon-zorg arrangementen (‘verzorgd wonen’, 

extramurale woonvormen etc.) 

•  In onze bestaande voorraad 
 
•  Door intensief samen te werken met partners 

•  Werken aan een sluitend vangnet voor mensen met (sociale) problemen 
 
•  Betere matching vraag en aanbod: 

•  Inzet seniorenmakelaar 
•  Aanpassingen in woonruimteverdeling 
 

 

Strategie Vidomes 



•  Samenwerking aan opgave door corporaties, gemeente en 
zorgorganisaties 

•  Langs de lijn van kansenzones 
 
•  Kansrijke locaties voor woon-zorg arrangementen in bestaande voorraad 

•  Tip aan de gemeente: benut signaleringsfunctie van 
corporatiemedewerkers in buurten en wijken beter bij het vroegtijdig 
signaleren van problemen 

 
 

 

Delft 







Start bij de vraag van de klant – enkele initiatieven 

Ontwikkelen van een woonzorgarrangement 
 
Middin – Vidomes  
 
Pilot Zoetermeer 
 

 



Start bij de vraag van de klant – enkele initiatieven 

Pilot Margrietflat in gemeente Leidschendam-Voorburg 
 
WZH, Florence, Wooninvest en Vidomes 
 

 



Start bij de vraag van de klant – enkele initiatieven 

Samenwerking ‘Sterflats’ Vidomes – Florence 
 
 
 
 

 



Start bij de vraag van de klant – enkele initiatieven 

Aangepaste woningen voor rolstoelgebruikers in De Gilden in 
Leidschendam 
 
 
 
 

 



-  Gezamenlijke zoektocht: fouten maken mag 

-  Daar waar mensen het zelf kunnen meer loslaten 
 
-  Samenwerken is een vak 
 
-  Begin klein 
 
!  Maar vooral begin 

Valkuilen en lessons learned 



 

Dus: aanwezigen TOP Delft: 

Hoe kunnen wij als corporatie nog meer aansluiten bij de 
(zorg)vragers? 

En….. luister goed naar je omgeving 


