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Impressie inspiratiebijeenkomst netwerk Woonservicewijken (WSW) 

wonen-zorg-welzijn (Den Haag Escamp en Centrum) 
Vrijdag 18 november 2022 

 

Thema: Wonen en zorg voor/door de wijk, dialoog en draagvlak 
 
Het motto van het nieuwe programma WOZO (wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen) van het 
ministerie van VWS is ‘Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan. De uitwerking moet volgen in 
een ‘maatschappelijke dialoog’. Vraag in deze inspiratiebijeenkomst is: Hoe pakt dat uit voor bewoners in 
(achterstands)wijken in de stadsdelen Centrum en Escamp in Den Haag? Wat is er nodig om ook daar de 
maatschappelijke dialoog te voeren met bewoners? Hoe kan in deze wijken de combinatie wonen en zorg 
leiden tot meer samenredzaamheid? 
 

VWS WOZO 
programmadirecteur Jan 
Megens, neemt ons mee in de 
ambitie en doelen van het 
programma WOZO, Wonen, 
Ondersteuning en Zorg voor 
Ouderen en focust daarbij op 
ideeën over coproductie met 
bewoners. 
“Het is belangrijk om vergrijzing 
niet te veel te problematiseren en 
de waarde van ouderen in de 
samenleving te herwaarderen 
(‘wijs met grijs’)”.   
VWS voert gesprekken in de regio’s over voorkeuren van ouderen en over mooie initiatieven, die bijdragen 
aan de doelen van het WOZO programma. Er zijn veel korte termijn problemen (vacatures, hoge 
energiekosten, bouwkosten, etc.), maar belangrijk is om het perspectief voor de langere termijn te zien en 
daar aan te werken. De term ‘samenkracht’ van Woonservicewijken vindt Jan een mooie term, die past bij 
wat we nu nodig hebben en moeten doen.  Er is lokale en persoonsgerichte infrastructuur nodig voor de 
ontwikkeling van initiatieven en een netwerk als Woonservicewijken kan daar een goede rol in vervullen, 
omdat hier de verbinding tussen ziekenhuis, zorg, preventie en sociaal domein concreet wordt. 
De drie lijnen van het WOZO programma: 

1. Zelf als het kan: samenredzaamheid, meer inzetten op adviserende begeleiding. 
2. Thuis als het kan: voer het gesprek, zet verhuiscoaches in. 
3. Digitaal als het kan: technologie kan helpen. 

Vragen van Jan aan het netwerk WSW: Hoe leeft het WOZO programma bij jullie? Hoe vergroten jullie het 
lerend vermogen van de goede voorbeelden die de weg wijzen? In de dialoog komen de volgende punten 
naar voren: 

• Alerte professionals en vrijwilligers in de wijken, ruimte voor professionals voor persoonlijke 
aandacht en luisteren (kost tijd). 

• Haags Ontmoeten en investeren in de (wijk)netwerken. 

https://woonservicewijken.nl/wat-we-doen/
https://open.overheid.nl/repository/ronl-63e851f8e45b8662a4d04b1d5832b98231d40670/1/pdf/wozo-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-63e851f8e45b8662a4d04b1d5832b98231d40670/1/pdf/wozo-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-63e851f8e45b8662a4d04b1d5832b98231d40670/1/pdf/wozo-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen.pdf
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• Meer samen de verantwoordelijkheid pakken en investeringsvermogen vergroten als het gaat om 
bestaande woningen (nu ligt de focus vaak op nieuwbouw en duurzaam).  

• Verhuisketen op gang proberen te brengen (als 1 oudere verhuist, komt er een hele keten op gang). 
• Kijken naar uitwisselbaarheid. “Bouw je voor oud, dan bouw je niet fout”.  
• Stimuleren dat ouderen in de buurt van betekenis kunnen zijn; breng wederkerigheid op gang. 
• Zelfstandig wonende populatie verandert van lichte naar zware zorgvraag en de diversiteit en 

complexiteit neemt toe. Hoe wil VWS dit concreet faciliteren? Uitnodiging aan Jan voor een 
werkbezoek aan Schroeder Torenstraat voor nadere toelichting. 

• Keten van individuele ondersteuning loopt vast bij meer en toenemende kwetsbaarheid. Zoek 
oplossingen in collectieve aanpak, groepsgericht, in buurten (voorbeeld Bij Betje). 

• Dwarsverbanden wonen, zorg, welzijn, zoals het netwerk WSW gebruiken als podium. 
• Haal de praktijk naar binnen in het ministerie en laat ambtenaren werkbezoeken afleggen naar 

goede samenwerkingsvoorbeelden en praktijken.  
 
Buurtwonen, oprichters Mike van 
Lochem en Koert Damstra, nemen ons 
mee in dit initiatief van Buurtzorg en Hestia 
Living. Hun doel is een passende plek voor 
ouderen bieden in de buurt, mochten ze nú of in 
de toekomst een zorgvraag hebben. Het is een plek, netwerk en infrastructuur in ‘de Buurt’ waar mensen zo 
lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving en kennissenkring kunnen blijven wonen. Een vorm van 
‘ondersteund wonen’ in de wijk in een kleinschalig en betaalbare woonvoorziening. Elk gebouw heeft een 
gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners, buurtbewoners, mantelzorgers en anderen elkaar kunnen 
ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren. Duurzaamheid is essentieel voor Buurtwonen, die daarom 
probeert in de gehele levenscyclus CO2 neutraal te zijn. Een maximale sociale impact hebben en 
tegelijkertijd kijken naar een minimale milieu- en klimaatvoetprint. Bewoners krijgen informele zorg van 
buddy’s en als het nodig is formele zorg die in de buurt beschikbaar is. 
In de dialoog komen de volgende punten aan de orde: 

• Kan dit ook in bestaande bouw? Hoewel Buurtwonen tot nu toe werkt met nieuw te maken 
vastgoed, kan ook doorontwikkeling van bestaande bouw besproken worden. 

• Kan Buurtwonen en de gemeenschappelijke ruimte ook ‘gestippeld’ worden uitgevoerd? Uit ervaring 
blijkt dat een community van alleen ouderen niet altijd succesvol is. 

• Den Haag heeft een lange traditie van groepswonen (Centrum Groepswonen, Vereniging 
Groepswonen) en telt meer dan zestig woongroepen. Een aantal ouderen kiest bewust voor deze 
woonvorm, anderen willen liever in de eigen buurt tussen anderen blijven wonen. Het is belangrijk 
om een grote diversiteit aan woonvormen te ontwikkelen. 

• Tot nu toe is Buurtwonen vooral actief in landelijk gebieden. Past het concept ook in de grote stad? 
Past het in de buurt? In de verkenningen wordt gekeken naar de sociale ordening in een buurt, 
wordt verbinding gezocht met bewoners en voorzieningen in een buurt en wordt gekeken of er een 
buurtzorgteam actief is. Buurtwonen en HaagWonen maken een werkafspraak voor een nadere 
verkenning. 

 
Woonservicewijken: inspiratie en handelingsperspectief. 
Woonservicewijken (WSW) werkt via samenwerking aan weerbarstige problematiek in de (achterstands-) wijken van 
stadsdeel Escamp en Centrum van Den Haag. Het netwerk van woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en 
gemeente Den Haag komt vier keer per jaar bijeen om kennis te delen en elkaar te inspireren tot nieuwe aanpakken in 
samenwerking met elkaar en dichtbij de mensen in de wijken. 
Meer informatie: 06-54218143 wsw@hm-advies.nl 

https://buurtwonen.nl/
mailto:wsw@hm-advies.nl

