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1. GEGEVENS ORGANISATIE 

 

 

Naam organisatie 

 

Stichting Florence  

Correspondentieadres 

 

Postbus 1005 

Postcode & Plaats 

 

2280 CA Rijswijk 

Telefoon 

 

070 - 41 31 000 

E-mail 

 

info@florence.nl 

Inschrijfnummer KvK 

 

27250988 

IBAN 

 

IBAN NL30INGB0667402160 

 

 

 

Heeft gemeente Rijswijk eerder aan uw organisatie subsidie verstrekt?  Ja  

Zo nee, bijvoegen:  

 Het laatste jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorafgaande jaar.  

 Een uittreksel Kamer van Koophandel niet ouder dan 2 maanden.  

 De statuten van de stichting of vereniging.  

 Recent bankafschrift voor de tenaamstelling van het IBAN. 

 

 

 

2. GEGEVENS BEVOEGDE AANVRAGER 

 

Naam aanvrager 

 

Jan Oosterling 

Functie 

 

Manager Nieuw Rijswijk 

Telefoon 

 

070-7542227 

E-mail 

 

Jan.Oosterling@Florence.nl 
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3. GEGEVENS SAMENWERKENDE ORGANISATIES 

 

Naam organisatie 

 

Vidomes 

Inschrijving KvK 27212980 0000 

Naam contactpersoon Ronald Everard 

Telefoon 06-21214219 

E-mail R.Everard@Vidomes.NL 

 

Naam organisatie 

 

Rijswijk Wonen 

Inschrijving KvK 27101650 

Naam contactpersoon Marion Wendel 

Telefoon 06-81434088 

E-mail mwendel@rijswijkwonen.nl 

 

Naam organisatie 

 

Florence 

Inschrijving KvK 27250988 

Naam contactpersoon Sandra Schouten 

Telefoon 06-39850709 

E-mail Sandra.Schouten@Florence.nl 

 

Naam organisatie 

 

WZH 

Inschrijving KvK …… 

Naam contactpersoon Caroline Koorn-Snel 

Telefoon …… 

E-mail ckoorn@wzh.nl   

 

Naam organisatie 

 

Welzijn Rijswijk 

Inschrijving KvK 41152018 

Naam contactpersoon Miriam Bryson 

Telefoon 070-7579200 

E-mail Miriam.bryson@welzijn-rijswijk.nl   

mailto:R.Everard@Vidomes.NL
mailto:mwendel@rijswijkwonen.nl
mailto:Sandra.Schouten@Florence.nl
mailto:ckoorn@wzh.nl
mailto:Miriam.bryson@welzijn-rijswijk.nl
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4. OMSCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT  

BESCHUT WONEN MET FLATCOACH EN ANIMATIETEAM 

 

 

Algemeen 

Door veranderingen in de zorg woont een grote groep mensen langer zelfstandig. Het aantal 

75-plussers neemt over een paar jaar in Rijswijk enorm toe. Het totaal aantal huishoudens 

groeit met 4.500 in 2030.  Het aandeel 75+ huishoudens blijft redelijk stabiel, maar neemt in 

omvang toe. Deze mensen zullen langer zelfstandig wonen en hebben in toenemende mate 

thuis zorg en begeleiding nodig. Naar verwachting komt er meer behoefte aan beschutte 

woonplekken en aan woonvormen die helpen actief te blijven, waar men iets voor elkaar of 

voor de buurt kan betekenen.  

 

Maatschappelijke partners in Rijswijk hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid, 

ieder vanuit zijn/haar eigen taakveld. De corporatie biedt het wonen, de zorginstelling biedt 

zorg en Welzijn Rijswijk biedt het welzijn als uitvoeringsorganisatie voor gemeentelijk 

welzijnsbeleid. Wonen, zorg én welzijn samen zijn ingrediënten van een beschutte 

woonvorm. Het gaat om onder andere (sociale) veiligheid, geborgenheid, dienstverlening, met 

als motto  

“Een onsje goed wonen, levert een kilo welzijn en voorkomt 10 kilo zorg” 

 

De gezamenlijke partners zien kansen om te komen tot een zo optimaal mogelijke 

beschutte woonplek en leefomgeving. Oftewel ‘Modern nabuurschap in Rijswijk’.  

Het gaat om het verbinden van alles wat er al is én wat bewoners zelf willen. De 

Flatcoach helpt daarbij. Deze Flatcoach stimuleert bewoners om actief te worden en te 

participeren en biedt daarmee een betaalbare, actieve en zorgzame leefomgeving aan 

kwetsbare ouderen. Daardoor zijn de beide corporaties ook in staat om beschutte 

woningen te realiseren in Rijswijk. Daar is door de vergrijzing en maatschappelijke 

ontwikkelingen in Rijswijk veel behoefte aan. 

 

In het profiel van de Flatcoach staat het samenwerken en verbinden centraal. Er wordt 

samengewerkt met de woningcorporaties, zorginstellingen, gemeente en Welzijn Rijswijk. 

Maar vooral ook met andere organisaties die zich buiten de gebaande baden bewegen.  

 

Het project Flatcoach heeft ook een nauwe relatie met het project ‘Welzijn op recept met een 

welzijnscoach’ waarvoor ook een innovatieaanvraag is ingediend. In samenwerking met een 

huisarts in Stervoorde wordt een nieuwe voorziening vorm gegeven. Ook hierbij gaat het om 

verbinding maken tussen bestaande welzijnsarrangementen, waarbij het gaat om wat de 

patiënt nodig heeft. De welzijnscoach gaat uit van zes principes rondom ` duurzaam geluk`. 

Het project Flatcoach en de beschutte woningen kunnen een oplossing zijn de welzijnsvragen 

in het andere project. De welzijnscoach kan ook contact opnemen met de seniorenmakelaar 

van de corporaties om te kunnen verhuizen naar de beschutte woningen. Door de behoeften 

kenbaar te maken binnen de flat kan de Flatcoach en het animatieteam acties in gang zetten en 

verbinding maken.  

 

De Flatcoach wordt aangesteld in twee woningbouwcomplexen: één van Vidomes en één van 

Rijswijk Wonen. Het is één persoon die aangestuurd wordt door de samenwerkende partijen. 

Het werkgeverschap staat hier los van, een van de partners gaat de werkgeversrol vervullen. 

Belangrijkste taken: aanjager van activiteiten,  ambassadeur van de complexen en spil! 
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Aanjager staat voor het organiseren van activiteiten, het enthousiastmeren van bewoners en 

bewoners zelf activiteiten laten organiseren. 

De woningbouwcomplexen zullen gedeeltelijk worden onttrokken aan de reguliere 

woonruimteverdeling, kwetsbare, ouderen die beschut willen wonen, mensen zullen hier door 

zorgpartners en de gemeente worden voorgedragen. Hiervoor is samenwerking met het 

gemeentelijk WMO-loket onmisbaar. Partijen bepalen welke flats hiervoor het beste geschikt 

zijn. Gedacht wordt aan twee flats in Steenvoorde Zuid, één flat van Vidomes en één van 

Rijswijk Wonen.  Na toekenning van de innovatiebijdrage zal samen met de gemeente en 

bewoners zal de definitieve keuze worden gemaakt.  

 

Het gaat om een pilot, waarin het onderzoeken en leren centraal staan. We beginnen klein.  

Samenwerking is belangrijk: “Zonder elkaar begin je niks”.  Wordt het een succes en is er 

meer behoefte aan bij Rijswijkse ouderen en partnerorganisaties dan kunnen meer pilots 

ontwikkeld worden. 

 

Doelstelling van de activiteit/ het project 

Kwetsbare ouderen die beschut willen wonen, een goede woning en woonomgeving bieden 

om hen in staat te stellen (1) zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Door anders te 

werken en mensen vanaf het begin te stimuleren om dingen zelf te blijven doen ontstaat een 

(2) betaalbare en attractieve woonvorm voor de kwetsbare senior van nu en morgen. 

Er wordt gezocht naar een (3) nieuwe invulling van activiteiten, die op een gepaste wijze 

gestalte krijgen en betaalbaar blijven voor de doelgroepen.  

De betaalbaarheid is en blijft een cruciale uitdaging voor de komende jaren.  

(4) Het stimuleren van een inclusief samenleving waarin iedereen kan meedoen en men 

daarbij zelf verantwoordelijkheid neemt. 

 

Dit binnen de huidige context waar mensen niet meer in een verzorgingshuis terecht kunnen 

vanwege een te geringe zorgvraag. Er is bij hen zelf wel een behoefte aan een beschutte 

woonvorm met de nodige voorzieningen, gezelligheid en activiteiten in en rond de flats. Het 

is een aantrekkelijke woonvorm voor genoemde doelgroep omdat een Flatcoach als 

professional activiteiten en voorzieningen binnen brengt, aanjaagt, begeleidt en opzet in dienst 

van de bewoners. Het is prettig, veilig en beschut wonen doordat mensen zelf bepalen waar zij 

aan meedoen en wat bij hun eigen leefstijl en behoeften aansluit. Door zelf deel te nemen aan 

de activiteiten die bijdragen aan het woonklimaat, blijven de kosten laag en betaalbaar voor de 

doelgroep.  Ieder neemt deel naar eigen kunnen en wensen aan de gemeenschap die in de flat 

woont.  

 

Aan de betaalbaarheid zal ook gewerkt kunnen worden door een woning structureel te 

gebruiken voor de huisvesting van een animatieteam. Telkens zal voor een beperkte periode 

van een aantal maanden flexibele leden van het team worden gezocht. Dit kunnen studenten 

zijn, maar ook acteurs, kunstenaars, sporters, koks etc. Zij zullen steeds een dubbele taak 

krijgen: activiteiten opzetten en meehelpen aan de veiligheid, een inclusief samenleving en 

toezicht in het complex. Een deel van de activiteiten zal ook structureel doorgezet moeten 

worden als ze zelf zijn vertrokken. Het animatieteam wordt ook aangestuurd door de 

Flatcoach. Voor de activiteiten krijgen de leden van het animatieteam tijdelijke woonruimte 

met korting en een onbetaalbare ervaring. Het heeft de voorkeur dat het animatieteam in het 

complex woont. 
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Het wonen kan worden voortgezet tot en met verpleeghuiszorg thuis en zo lang als de 

bewoner dit wenst. 

 

Omschrijving van de activiteit/ het project 

Flatcoach  aanstellen in twee woningbouwcomplexen die bedoeld zijn voor kwetsbare 

senioren in Steenvoorde Zuid.  

 

De kerntaken van de Flatcoach zijn te onderscheiden in taken op gebied van Wonen, zorg en 

welzijn. Door dit onder te brengen in één persoon wekt voor de bewoners vertrouwen en 

bevordert het gevoel van veiligheid.   

Taken op gebied van Wonen ( regulier complexbeheer Vidomes &  Rijswijk Wonen): 

- Aanwezigheid: gezicht van de verhuurder in de dagelijkse leefomgeving 

- Sociale controle, begeleiding en het houden van spreekuren. 

- Spreekt bewoners aan op hun ongewenst gedrag, overlast en vervuiling.  

- Signalerende functie:  proactief handelen bij vuil, vandalisme en graffiti. 

- Contactpersoon netwerk met de gemeente, reiniging, wijkagent etc. 

- Controlerondes in de flat 

- Controleert de schoonmaak 

- Bewaakt wachtlijst en toewijzing van de woningen met zorg, corporaties en gemeente.  

 

Extra taken bij Vidomes 

- Kleine reparaties huurdersonderhoud 

- Signaleren van knelpunten 

- Toezicht op uitvoering opdrachten  

 

Taken op gebied van Zorg 

- hij/ zij herkent niet pluis signalen met betrekking tot sociale of medische problematiek en 

schakelt hierop naar de professionals van betrokken partijen (sociaal wijkteam, 

wijkverpleegkundige, politie etc.). 

- hij/zij kent de netwerkpartners op gebied van zorg en indien noodzakelijk worden deze 

ingeschakeld 

- hij/zij betrekt het netwerk bij oplossen van problemen/ vragen 

 

Taken op gebied van Welzijn  

Profiel voor de selectie van de flatcoach,  

- hij/zij zal ondernemers, stagiaires, vrijwilligers inzetten voor diensten aan bewoners  

- hij/zij betrekt bewoners en inwonende studenten/ jongeren bij een veilige woonomgeving 

- hij/ zij is communicatief, relatiegericht, laagdrempelig in contacten met bewoners, kent de 

mensen 

- hij/ zij heeft een opleiding genoten van wonen, welzijn en zorg in bijvoorbeeld Steenvoorde 

Zuid 

- hij/ zij heeft kennis van het wijknetwerk, de voorzieningen, kent contactpersonen van 

diverse organisaties, voorzieningen en verenigingen in de wijk 

- hij/zij versterkt het onderlinge sociale netwerk binnen het complex ten behoeve van de 

bewoners. 

- geen 9.00 – 17.00 mentaliteit 

- ambassadeur van het complex 

- regelt programmering van verenigingsactiviteiten en animatieteam in samenspraak met 

bewoners en vrijwilligers (cultuur, sport, feestjes, samen eten, bezoekvrijwilligers, klusteams, 

veiligheidsteams, groenteam, spelletjesteam etc.) 
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Huidige bewoners  

De huidige bewoners zullen vanzelfsprekend betrokken worden bij de opzet van de 

activiteiten en huisregels. Cruciaal is waar de zittende en nieuwe bewoners behoefte aan 

hebben. Veiligheid en beschutting (1) maken hier een onlosmakelijk onderdeel vanuit. 

Hierover worden bij aanvang bewonerspanels en gesprekken (2) georganiseerd. Zo’n 4 tot 5 

per flat. Vooronderzoek kan uitgevoerd worden door studenten van de Haagse Hogeschool 

of met de hoge school Fontys (3), door bijv. een huis aan huis gesprek. De activiteiten die 

uiteindelijk worden gekozen komen vanuit de bewoners en niet vanuit de professionals. De 

verwachting is dat de deelname en medewerking van bewoners hierdoor een boost krijgt. 

 

 

Vragen die onder meer hierbij aan de orde gaan komen zijn: 

- Activiteiten waar behoefte aan is? 

- Wat zien de bewoners in een bewonersvereniging? 

- Welke organisaties kunnen hierbij helpen, ondersteunen, uitdagen? 

- Wat is er nodig om zo lang mogelijk zelfstadig te kunnen blijven wonen? 

- Wat mensen zelf willen organiseren en ondernemen? (Wil men zelf deelnemen aan het 

animatieteam?) 

- Welke functies kan het animatieteam inbrengen? 

- Wat kan het animatieteam inbrengen?  

- Wat kan de relatie met de buurt zijn? 

- Wat mag een Flatcoach kosten? 

- Wat is een goede mix in de flat?  

- Welke voorzieningen worden er gemist? 

- Aansluiten op vragenlijsten zoals van Florence, GGD, Welzijn (80 + project) 

- Aansluiten bij Wat werkt in de wijk voor effectenstudie van woningbouwcorporaties 

 

Vernieuwend en experimenteel karakter 

De bewonersvereniging  

Het + profiel van de Flatcoach  

Het toewijzen van woningen aan de kwetsbare ouderen.  

Alternatieve middelen en krachten inzetten om de kosten voor bewoners en partners 

betaalbaar te houden: animatieteam en studentenonderzoekers. 

Een inclusief samenleving door goed nabuurschap. 

 

Sluit aan op opgaven uit de innovatieagenda, te weten;  

Voorliggende voorzieningen, participatie en wederkerigheid, beter benutten van 

seniorenwoningen, slimmer samenwerken. Het speelt in op de maatschappelijke ontwikkeling 

van scheiden van wonen en zorg en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid. Het biedt 

een betaalbaar alternatief voor een woonzorgcentrum. 

 

Samenwerking tussen:  

- Bewoners 

- Woningcorporaties  

- Zorgorganisaties 

- Welzijn 

- Gemeente Rijswijk 

- Wijknetwerk van ondernemers, verenigingen, informele organisaties 
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Wijze van samenwerking; 

- door taken te beleggen bij de Flatcoach, bewonersvereniging en animatieteam  

- gezamenlijke projectafspraken in het kader van de innovatie 

- gezamenlijke steungroep bestaande uit: corporaties, zorg, welzijn en gemeente. 

- maximale ruimte voor Flatcoach, animatieteam en bewonersvereniging 

 

Specifieke doelgroepen 

- kwetsbare senioren die zelfstandig moeten blijven wonen, omdat ze niet meer terecht 

kunnen in een verzorgingshuis. Het gaat veelal om mensen van 75 jaar of ouder. Maar ook 

jongere senioren die een beschutte woonvorm zoeken, kunnen in aanmerking komen.  

- senioren stimuleren in de bewonersvereniging 

- studenten, werkzoekenden etc. als lid van het animatieteam 

 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de activiteit voor kwetsbare, ouderen die 

beschut willen wonen, doelgroepen 

Via het zorgloket van de gemeente, de wijkverpleegkundige, sociaal wijkteam, 

seniorenmakelaar van de woningbouwcorporatie kan iemand voorgedragen worden voor een 

woning in de flats. Er zal ook regelmatig een woning op reguliere wijze worden verhuurd om 

een goede mix van bewoners te houden. 

 

Planning en resultaat 

De pilot heeft bij voorkeur een looptijd van 3 jaar. De innovatieaanvraag en budget gaat over 

een periode van 2 jaar: 2016 en 2017. Dit geldt ook voor het beschikbaar stellen van 

woningen gedurende het project als gemeenschappelijke ruimte in de flats. Gezien het tekort 

aan sociale huurwoningen zijn partijen hier terughoudend mee. Gemeenschappelijke ruimtes 

zijn onmisbaar voor het succes van het project. De startdatum en aanstelling Flatcoach is 1 

januari 2016. Na de eerste evaluatie en bevindingen, moet een nieuwe aanvraag voor het 

derde jaar worden ingediend. We zullen na 6,  12 en 24 maanden over de voortgang 

rapporteren. Bij de laatste twee rapportages zullen we ook een evaluatie uitvoeren.  Daarin 

zullen de bewoners een sterke stem krijgen via bewonersonderzoek. 

 

Het te verwachten resultaat gaat over het aantal inwoners van Rijswijk dat in dit project een 

beschutte woonvorm kan vinden. Op basis van een mutatiegraad 10 % op totaal 200 woningen 

kunnen per jaar ongeveer 20 kwetsbare ouderen verhuizen naar de flat. Bij tussentijdse en 

eindevaluatie meten we de tevredenheid bij de bewoners en de partnerorganisaties. De 

meerwaarde voor de twee flats en hun omgeving wordt hieruit vastgesteld. Afhankelijk 

hiervan kunnen toekomstige ontwikkelingen van de flats zelf én van andere locaties in 

Rijswijk in gang worden gezet. 

 

Dit project wordt onderdeel van de Lokale prestatieafspraken tussen de gemeente en de 

woningcorporaties.  

 

Maatschappelijk effect 

Woonplezier, voorkomen van (zware) zorg, zelfstandigheid van ouderen bevorderen en 

voorkomen van eenzaamheidsproblematiek, participatie, lagere kosten van zorg en 

voorzieningen.  

 

Borging van kwaliteit 

- Scholing en kennisuitwisseling met gemeente, wonen, zorg en welzijnspartners 

- Opnemen in de landelijke database van Wat werkt in de Wijk, inclusief effectenanalyse.  
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- Projectstructuur 

- Pilot voor 3 jaar en daarna evaluatie en doorontwikkeling bij deze flats en desgewenst het 

concept uitrollen naar andere complexe wijken/ doelgroepen.  

 

Plan van Aanpak 

Na goedkeuring van de innovatieaanvraag zal de Flatcoach met de werkgroep een PvA 

opstellen met nauwkeurige beschrijving van de werkzaamheden, planning, output-outcome 

beschrijving, tussen- en eindevaluatie, begroting, etcetera. 

Werkgroep gaat bestaan uit  de Flatcoach en medewerkers van Vidomes, Florence, Rijswijk 

Wonen, WZH, Welzijn Rijswijk, Gemeente en vertegenwoordigers bewonersvereniging. 
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5. SPECIFICATIE VAN DE KOSTEN EN BATEN 

 

De aan te vragen innovatie subsidie bedraagt € 40.000 in het 1e jaar en € 30.000 in het 2e jaar. 

 

Inzet is een pilot voor drie jaar. De jaren 2016 en 2017 worden een jaar eerder beschikt. 

Wanneer na tussentijdse evaluatie de pilot in 2018 voortgezet wordt, zullen financiële 

middelen voor dit project elders worden gezocht. Te denken valt aan overige fondsen, 

crowdfunding, bijdrage van de huurders zelf of sociaal ondernemerschap.  

 

Voor een begroting met overzicht van inkomsten en kosten zie bijlage.  

 

 

6. VERKLARING EN ONDERTEKENING 

 

Ondergetekende verklaart:  

 Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste 

weten te hebben verstrekt; 

 Niet in surseance van betaling of staat van faillissement te verkeren; 

 Bekend te zijn en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals 

bepaald in de Algemene Subsidieverordening Rijswijk 2005; 

 Bevoegd te zijn om namens de organisatie de aanvraag in te dienen; 

 Mandaat te hebben om namens de samenwerkende organisaties de aanvraag in te 

dienen; 

 De subsidie zal besteed worden aan de activiteit waarvoor deze wordt verstrekt.  

 

 

Plaats  Rijswijk 

 

Datum  ………..  
 

 

Naam organisatie Naam ondertekenaar Handtekening 

Florence Jan Oosterling 

Manager  

 

Vidomes   Sandy van Marrewijk 

  Regisseur sociaal wonen 

 

 

 

 Rijswijk Wonen Elisa Dubbelman 

Manager Wonen 

 

Woon Zorgcentra 

Haaglanden (WZH) 

Evert de Glint 

Bestuurder 

 

Welzijn Rijswijk Miriam Bryson 

Directeur 

 

 


