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Eerste evaluatie project-Flatcoach  maart 2016-september 2016 
 

Aan  : Stuurgroep 
Van  : Ronald en Marion 
Datum  : 7-11-2016 
 
 

 
 
Doelstellingen 

 Definitie tevreden neutraal ontevreden 

Langer zelfstandig wonen Mensen stimuleren om 
dingen zelf te doen 

   

Zelfredzaamheid Mensen nemen zelf 
verantwoordelijkheid 

   

Lagere kosten van zorg en 
voorzieningen 

Minder doorverwijzingen 
naar zorg, minder 
verhuizingen 

   

Nieuwe activiteiten in de flat Toename activiteiten en 
deelname  

   

Bewonerstevredenheid KWH/USP    

Gemeenschappelijke ruimte Gerealiseerd    

Betaalbare woningen Huur < aftopgrens  
(€ 586) 

   

Beschutte woonvorm Reacties van mensen met 
zorgvraag 

   

 
Het project Flatcoach is inmiddels volop in bedrijf. De eerste resultaten zijn nu zichtbaar.  
Zo worden de eerste nieuwe activiteiten georganiseerd (eten en sport)  en zijn er prima 
gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar. Bewoners gaan de Flatcoach steeds meer 
benaderen met vragen over zorg en wordt met de gemeente gesproken over alternatieve 
mogelijkheden voor woningtoewijzing voor mensen die een beschutte woonvorm nodig 
hebben. 
 
Werving Flatcoach en studenten 

 tevreden neutraal ontevreden 

Werving Flatcoach    

Sollicitatie gesprekken    

Vacature tekst    

Flatcoach    

Aantal reacties (intern)    

Studenten onderdeel project    

Samenwerking Haagse Hoge School    

Uitvoering activiteiten studenten    

 
De werving van flatcoach is positief en snel doorlopen. Het brede profiel dat we zochten was geen 
hindernis. Er waren meerdere zeer interessante sollicitanten voor de functie. Studenten zijn nog niet 
actief in het project. Dit onderdeel zal de komende maanden worden gestart in samenhang met de 
Haagse Hoge school. 
 
Bewonersbetrokkenheid 

 tevreden neutraal ontevreden 

Voorbereidingen project    

Hal bijeenkomst (Vido)    

Enquête over  project (Vido)    

Bewonersgroepen     
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Initiatieven voor nieuwe activiteiten    

Nulmeting onder bewoners    

Huisbezoeken    

Galerij bijeenkomsten    

 
Bij de voorbereiding van het project zijn bewoners niet betrokken geweest, wat achteraf gezien beter 
was geweest. We hebben daarna gekozen voor verschillende aanpakken in de beide flats, passend bij 
de flats, om draagvlak te krijgen bij de bewoners. Bewoners zijn in grote getale geweest bij de 
halbijeenkomst en hebben gehoor gegeven aan de enquête.  In beide flats denken de bewoners volop 
mee bij de verdere ontwikkeling van het project. De nulmeting moet nog plaatsvinden. 
 
Werkgeverschap breed 

 tevreden neutraal ontevreden 

Werkverdeling over flats (afspraken)    

Computer, mobiel, printer, intranet,  
bereikbaarheid 

   

Flexibiliteit in keuze werkgeverschap    

Werkplekken    

Inwerken flatcoach    

Toegankelijkheid computer systemen     

 
Ten aanzien van het werkgeverschap zijn prima snelle stappen gezet. Soms heeft het iets langer 
geduurd, maar dat heeft ook te maken met de vele organisaties en werkwijzen van de 
samenwerkingspartners.  
 
Uitvoeren taken Flatcoach 

 tevreden neutraal ontevreden 

Uitvoeren complexbeheer taken (Vido)    

Samenwerken met projectpartners    

Stimuleren bewoners    

Uitvoeren behoefteonderzoek     

Aansturen studenten    

Ondersteunen in woningtoewijzing     

Werkbudget leefbaarheid (RW en Vido)    

 
Het uitvoeren van het behoefteonderzoek en de aansturing van studenten in de flat moet nog starten. 
De samenwerking in het project loopt gesmeerd. 
 
Verdieping taken als Complexbeheerder/Toezichthouder 

 tevreden neutraal ontevreden 

Samenwerken met complexbeheerder (Vido)    

Samenwerken met toezichthouder (RW)    

Evenwicht in taken    

Signaleert knelpunten en meldt overlastgevallen    

Verricht kleine reparaties (Vido)    

Toezicht op onderhoud (Vido)    

Samenwerking met collega’s techniek (Vido)    

 
Zijn flinke verschillen in de interne organisatie binnen de corporaties. Dit heeft ook gevolgen voor de 
verschillende werkwijzen in beide flats voor de flatcoach. Veel zaken lopen al of zijn gestart.  
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Verdieping  zorg- en welzijnstaken taken  

 tevreden neutraal ontevreden 

Samenwerken met WZH en Florence    

Netwerk opbouw met  andere zorgpartners    

Samenwerken Welzijn Rijswijk    

Evenwicht in taken    

Mogelijkheden voor nieuwe activiteiten    

Samenwerken met sociaal wijkteam    

Contactenstelsel    

Nieuwe sponsorbijdragen binnen halen    

Werkbudget welzijn    

 
Er is een eerste start gemaakt op dit onderdeel en de basis is gereed. De komende periode zal dit 
verder worden  uitgewerkt .  
 
Uitvoeren taken stuurgroep 

 tevreden neutraal ontevreden 

Halen doelstellingen en termijnen    

Effectieve bijeenkomsten    

Keuze voor flats    

Aanstellen flatcoach    

Financieel beheer    

Afspraken woonruimteverdeling     

Onderzoek naar collectieve WMO-aanpassingen    

Juiste doelgroepen bij woningmutatie     

Samenwerken met hogeschool/Universiteit    

Samenwerkingsovereenkomst    

 
De stuurgroep werkt al lang samen.  Veel loopt al goed. Ook hier geldt dat de samenwerking met de 
hoge school nog gestalte moet krijgen. Het onderzoek naar woningaanpassingen is nog niet gestart. 
 
Toekomst 

Vanaf 2017 tevreden neutraal ontevreden 

Inzicht in financieel en maatschappelijk rendement    

Verkenning samenwerking externe partijen    

Onderzoek naar fondsen en/of financiering    

 
Dit onderdeel gaat starten vanaf 2017. 


