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Elk vanuit eigen betrokkenheid bij onconventioneel wonen



 Een woon drop-out:
• Kan niet terecht in de reguliere of particuliere huursector of in MO, omdat de 

persoon zich in geen enkele voorziening staande kan houden vanwege 
extreme overlast of afwijkende leefstijl;

• Kampt met meervoudige complexe problematiek;
• Weigert elke vorm van zorg of hulpverlening. 

Waar moet dat heen?!

- Onderzoek naar een nieuw te ontwikkelen woonvorm voor woon-dropouts in 
Leeuwarden > vraag ontstaan vanuit de praktijk

- Wonen is een primaire levensbehoefte waar een woningcorporatie een grote rol in 
speelt > maar ook verantwoordelijkheid voor omgeving! 

- Een brede maatschappelijke uitdaging 



Literatuuronderzoek

- Betrekken in het onderzoek; wat heeft de doelgroep nodig?  

- Meer gericht op maatwerk; standaard oplossingen passen niet

- Belangrijk voorbeeld: Skaeve Huse (rare huizen) Denemarken

- Vanuit de woonladder: ontbrekend aanbod   



Woonladder

- Onderste twee treden ontbreken op 

de woonladder



Skaeve Huse 

-Werkbezoek Slagelse
-2011: 400 woningen in verschillende steden
-Uitgangspunt: iedereen verdient onderdak, maar anderen hoeven geen overlast te ervaren. 
-Doelgroep wil alleen onderdak
-Gericht op stabilisatie van de doelgroep, voortzetting dagelijkse routine
-Rond de 30m2 en maximaal 10 wooneenheden bij elkaar 
-Zonder risico op contactgeluiden met buren 



Input van de woon drop-outs

Opvallende resultaten:

- Net buiten de stad, voorzieningen nabij 

- Geen hulpverlening (wel aanwezigheid)

- Samenwonen op kleinschalige locatie

- Voorstel voor beloningssysteem-> verdienmodel

- Geven aan dat een eigen plek voor rust zorgt 



Input van de professional

Opvallende resultaten:

- Levert rust op 

- Vanuit perspectief/vraag van de doelgroep

- Minder overlast in buurten en wijken

- Respecteren van de levenswijze

- Vanuit Design Thinking: werken met buddy’s/ervaringsdeskundigen, 
mobiliteit, positieve benadering 



En toen verder…

- Verantwoordelijkheid

- Locatie

- Financiering

-   Discussie is leidend, niet de uitkomst

Wie durft deze doelgroep huisvesting te bieden? 



Sofia Krol – aanleiding onderzoek

- Eerder onderzoek gedaan naar kloof management-werkvloer

- Mettje komt niet verder in onze organisatie met de uitkomsten van haar 
onderzoek naar woonvormen voor woon drop-outs



Taai vraagstuk (wicked problem) 

Het vertrouwde repertoire werkt niet!

 

• Psychologisch

• Inhoudelijk

• Contextueel 

• Sociaal 

• Financieel



Waarom blijft het steken?

Dilemma’s bij bestuurders en managers

- Nieuwe wijze van kijken naar veranderende doelgroep 

- Verschuiving nodig van stenen naar Sociaal Domein

- Taken en rolopvatting van werknemers wijzigen (achter de voordeur)

- Rekening houden met draaglast kwetsbare buurten

- Garanderen van woongenot voor zittende huurders



Inspiratie 

Chaim van Unen over 
opvattingen Emmanuel Levinas 
De vreemdeling, de zwerver 
relativeert mijn hele wereld, mijn 
bezit, mijn veiligheid mijn prettige 
leven. Hij doet een appèl op mij 
maar is tegelijkertijd de 
ongewenste bij uitstek.

Kunnema
n

Mullainath
an &Shafir

Coenen



Kader genoeg voor corporaties

- Vanuit de Aedesagenda 2017: iedereen onderdak in harmonie met de 
buurt: 10.000 personen stromen vanuit beschermd wonen of 
maatschappelijke opvang door naar sociale huurwijken. 

- Vanuit onderzoek Stichting Experimenten Volkshuisvesting 2005: er zijn 
geen onoverkomelijke belemmeringen om huisvesting te regelen voor 
kwetsbare groepen/daklozen, mits bij betrokken partijen de wil aanwezig is 
om speciale huisvesting toe te voegen aan bestaande voorraad. 



Maar toch…..

- Hoe krijgen we meer verbinding tussen beleid organisaties en de 
werkelijkheid van onze huurders?

- Hoe kunnen we met de betrokken organisaties ervoor zorgen dat 
kwetsbare groepen/daklozen niet langer rondgepompt worden?

Centrale vraag: wat vraagt het van betrokken organisaties om 
plekken te blijven vinden of realiseren voor kwetsbare 

groepen/daklozen?



Hoe heb ik het, samen met anderen, 
aangepakt? 

- Vanuit de kleinst denkbare eenheid: de graankorrel (de dakloze)

- Praktische wijsheid: Prónêsis: betrokkenheid, logica, verwondering, 
methodisch en ethisch (past bij wicked problems)



Belangrijkste acties

- Verschillende gesprekken gevoerd als luis in de pels (verwondering)

- Gesprekken met verschillende daklozen. Wie is die dakloze eigenlijk?

- Memo ingebracht in het management vanuit mijn intrinsieke motivatie: 
dakloze heeft ook een vader, broer of dochter…. en er zijn maar 3 
stappen nodig om zelf dakloos te worden



Dakloze: houdt ons zelf spiegel voor



 Complexiteit vanuit de dakloze zit ook in de organisaties 
(dehumanisering en ontzieling)

 Spreadsheet/business case past niet bij deze doelgroep

 Enerzijds optuiging van sociaal domein, maar ook het rondpompen 
van mensen (al 17 jaar in Leeuwarden)

 Waar moeten ze dan heen?

Dilemma’s



In samenwerking met woningbouwcorporatie Accolade en gemeenten: 

 Afspraak in prestatieafspraken mbt deze doelgroep
 Een pilot om passende huisvesting te regelen in verschillende gemeenten

Maar wat heeft het toch opgeleverd?



 Ontschotting van afdelingen bij alle betrokken organisaties

 Borging van integrale oplossingen vanuit een organisatievisie in 
de prestatieafspraken

 Regelruimte en maatwerk voor professionals (niet allemaal 
dezelfde vogels) 

 Ruimte voor lef en omdenken: gewoon beginnen!

Aanbevelingen



Sofia Krol 

sofia.krol@elkien.nl

Vragen? 

Mettje Tinga

mettje.tinga@elkien.nl



Stelling 

De woningcorporatie is verantwoordelijk voor de 
invulling van het ontbrekende woonaanbod voor woon 
drop-outs.
 



Stelling 

De kosten en inspanning die het vraagt om deze 
woonvorm op te richten weegt niet op tegen de kleine 
groep woon drop-outs die we hiermee willen bedienen.  
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