
welkom 



 De regeling in ‘t kort 
 Waarom een nieuwe regeling? 
 Totaaloplossing voor ouderen 
 Doelstellingen 
 Geleerde lessen tot nu toe 
 Samenwerking met de gemeente Haarlem 

 

 

 

Ouder worden en prettig wonen 



filmpje Ouder worden & prettig wonen 

 

 

 

De regeling in ‘t kort 

https://www.youtube.com/watch?v=6eXgQTL8akY


 Van groot naar beter - Ymere 
 Maatwerk+ - Elan Wonen 
 Verleiden en begeleiden – Pré Wonen 
Deze regelingen zorgen voor 15 tot 20 toewijzingen per jaar. 
 
 Verhuisvergoeding Wmo –Gemeente Haarlem 

 

 

 

Wat was er al? 



 Faciliteren van op een fijne manier langer zelfstandig 
wonen. 

 Tussen 2016 en 2020 sluiten 4 van de 10 verzorgings- en 
verpleeghuizen, terwijl de bevolking vergrijst. 

 Een betere benutting van onze woningen. 
 

En waarom samen? 
 Door samen te werken vergroten we het aanbod voor 

ouderen. 
 We promoten de regeling samen. 

 

 

 

Waarom een nieuwe regeling? 



 

 

 

Woonduur van Haarlemse huurders 
per leeftijdsgroep 

50% 

72% 
67% 

57% 
48% 

22% 

3% 1% 

8
5+

75-8
4

6
5-74

55-6
4

4
5-54

35-4
4

2
5-34

<
2

5

Vanaf 10 jaar



 

 

 

Corporatiewoningen in Haarlem 



 De gemeente Haarlem en de woningcorporaties spannen 
zich in om in 2017 gezamenlijk seniorenbeleid (waaronder 
verhuisvergoeding, huurprijsbeleid, inzetten 
verhuurmakelaar et cetera) te formuleren. 

 Hierbij wordt ook Woonzorg Nederland betrokken.  
 Uiterlijk voor de volgende prestatieafspraken ligt er een 

gezamenlijke regeling.  

 

 

 

Prestatieafspraken voor 2017 



 

 

 

Bijna 4.000 huishoudens komen in 
aanmerking 



Belemmeringen 
 Geen noodzaak 
 Huursprong 
 Ingewikkeld en stressvol 
 Digitale woonruimteverdeling 
 Onbekend met aanbod en  
        mogelijkheden 
 

Voorwaarden 
 De woning is in een specifieke buurt 
 De woonlasten stijgen niet 
 De woning is van goede kwaliteit 

 

 

 

Totaaloplossing nodig 



 Voorrang bij toewijzing 

en 

 Behoud huidige huurprijs (wel passend toewijzen) 

en 

 Verhuisvergoeding van € 1.000,- 

en 

 Goede begeleiding 

Voordelen van regeling 



 Grote complexen en kleine complexen 

 Seniorencomplexen en gemengde complexen 

 Woningen in alle delen van Haarlem  

 En natuurlijk gelijkvloerse woningen met maximaal 3 
kamers. 

Niet alleen seniorenwoningen 



 De streefhuur van de doelgroep is gemiddeld € 105,- hoger 
dan de huidige huur. 

 De gemiddelde streefhuur van de doelgroep is nu € 585,-. 
 De gemiddelde streefhuur van de woningen die in 

aanmerking komen is € 518,. 
 Maar; woningzoekenden gaan niet voor gemiddelden.  
 En; we wijzen passend toe.  

 

 

Huurbehoud duur? 



Totaaloplossing gevonden? 

Belemmeringen 
 Geen noodzaak 
 Huursprong 
 Ingewikkeld en stressvol 
 Digitale woonruimteverdeling 
 Onbekend met aanbod en mogelijkheden 
 

Voorwaarden 
 De woning is in een specifieke buurt 
 De woonlasten stijgen niet 
 De woning is van goede kwaliteit 

 

 

 



 
 

 

En de andere kosten? 



 Plm. 100 woningzoekenden hebben zich aangemeld. 
 9 huishoudens zijn verhuisd of gaan bijna verhuizen. 
 Overwegend positieve reacties van huurders.  
 

 

Resultaten eerste halfjaar 



 Minder schrijnende gevallen 
 40 verhuizingen in 2018 en 50 in 2019; 
 400 ingeschreven huurders (10% van de doelgroep); 
 Een regeling die kan worden ingezet in heel Zuid-

Kennemerland en IJmond  
 

 

Doelstellingen 



Al gedaan   Gepland 
Twee filmpjes   Persoonlijke brief (gefaseerd) 
Flyer    Wijkbijeenkomsten 
Gids met alle complexen Bezoeken moskeeën 
Facebookcampagne   Bijeenkomst sociaal wijkteams 
Bewonersbladen 
Wijkkranten 
Persoonlijke brief 
Brief aan huisartsen 
Woonzorgbeurs 
Netwerkbijeenkomsten 
   
 

 

Samen promoten 



1. De werkverdeling tussen de woonmakelaar en verhuiscoach 
moet duidelijk zijn. 

2. Er zijn duidelijke aanspreekpunten nodig per organisatie.  
3. Gemengde complexen en nieuwere complexen blijken 

aantrekkelijker dan seniorencomplexen en oudere 
complexen. 

4. Het blijkt lastig om gespecialiseerde corporaties tot de 
regeling toe te laten treden.  

5. Verschillen in toewijzingsbeleid zijn mogelijk, zolang er 
voldoende woningen voor de regeling worden aangeboden.  

 

 

Vijf lessen 



6. Huurders vragen om een regionale regeling. 
7. Passend toewijzen heel duidelijk uitleggen.  
8. Fijn alternatief voor verhuiskostenvergoeding in sociaal plan 
9. De regeling is van invloed op wat we gaan bouwen.  
10.We moeten geduldig en flexibel zijn. 
 

 

En nog vijf lessen 


