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1. Vooraf 
Op de warme middag van 19 juni 2017 zaten zo’n 25 mensen in Rijswijk in drie groepen rond de 
Effectenarena. Samen maakten ze de tussenstand op rond de pilot Flatcoach. Deze was toen ruim 
een jaar actief in twee flats in Rijswijk: de Titus Brandsmaflat en de Bernardflat. De uitkomsten zijn 
gedetailleerd beschreven in een uitgewerkte Effectenarena (zie bijlage). Deze notitie bevat enkele 
begeleidende observaties. 
 
In het hele land zoeken partijen rond wonen, welzijn en zorg samen naar manieren om een 
integraal aanbod te organiseren, dat past bij de vraag van de bewoners. Bij oudere bewoners is 
langer zelfstandig thuis blijven wonen een belangrijk thema. Met de Flatcoach hebben Rijswijk 
Wonen, Vidomes, Welzijn Rijswijk, Florence, WZH en de gemeente Rijswijk een aanpak gevonden 
met de nodige effecten. “Nu al, na een jaar”, zo constateerde een betrokkene. Want de pilot is nog 
niet afgelopen.  

2. Totstandkoming Flatcoach 
Het project “innovatie sociaal domein” is in 2015 gestart vanuit de gemeente Rijswijk met als doel 
de innovatie van het sociaal domein te vertalen naar concrete innovatieprojecten. De 
onderliggende visie was om door samenwerking tussen maatschappelijke partners, inwoners en 
gemeente meerwaarde te creëren. Hieruit is het idee van de Flatcoach ontstaan. 
 
Na toekenning van de subsidie hebben de partners het project verder uitgerold. Beide corporaties 
maakten een keuze voor de flat en startten communicatie naar bewoners op. Het daadwerkelijk 
starten van het project was een flinke klus, met name door het kennismakingsproces tussen de 
verschillende organisatie en het betrekken van bewoners. Uiteindelijk kon begin 2016 gestart 
worden met de werving van de gezamenlijke flatcoach en is de flatcoach in april dat jaar gestart.  

3. De Effectenarena 
De uitkomsten van de drie groepen is samengevoegd in 
een uitgewerkte Effectenarena (zie aparte bijlage). Bij 
elkaar geeft dat een gedetailleerd beeld van: 
1) wat de Flatcoach doet en wat er nodig was/is om een 
Flatcoach aan te stellen; 
2) welke investering dat vraagt, financieel en niet-
financieel; 
3) welke effecten betrokkenen zien voor bewoners, de 
betrokken organisatie en de maatschappij in bredere 
zin; 
4) welke mogelijke incasseerders er zijn. 
De effecten voor de bewoner zijn in de uitwerking onderling met elkaar in verband gebracht, om 
zo de werking van de Flatcoach beter te begrijpen. Hierin wordt een individuele route zichtbaar 
waarin effecten ontstaan via maatwerk, informeren en stimuleren. Daarnaast is er een collectieve 
route waarin de Flatcoach zorgt voor een prettiger woonklimaat, waarin bewoners meer op elkaar 
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letten en samen zorgen voor meer activiteiten. Deze twee routes zorgen bij elkaar voor de twee 
sleuteleffecten: meer welbevinden en vooral een grotere zelfredzaamheid. Dit laatste effect wordt 
op meerdere manieren gerealiseerd. Hierdoor is het aannemelijker dat het ook daadwerkelijk 
gerealiseerd wordt. 
Het welbevinden en de zelfredzaamheid maken het tezamen mogelijk dat bewoners langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven en/of een lagere of latere zorgvraag hebben. Deze laatste effecten 
zijn moeilijk hard te maken omdat dat een experimentele onderzoeksetting zou vragen, met een 
controlegroep, over een langere periode. 
In de slotparagraaf wordt nog nauwkeuriger stilgestaan bij het ‘sleuteleffect’ zelfredzaamheid en 
de rol van de Flatcoach. 

4. De belangrijkste effecten 
Elke van de drie groep is gevraagd om de belangrijkste effecten aan te geven. Deze staan 
hieronder genoemd. In de Effectenarena in de bijlage zijn ze in oranje aangegeven. 
 
 
Effect Situatie voor Flatcoach Situatie met Flatcoach 

Meer contact tussen bewoners 
onderling, ontmoeting, interactie 
(2x) 

Was: 1x per jaar, 

nieuwjaarsreceptie, veel minder 

contact, burendag met 

bewonerscie., minder 

saamhorigheid 

Nu 10 tot 15 activiteiten, veel 

contact bewoners onderling 

Langer zelfstandig wonen, 
grotere zelfredzaamheid 

Er was geen ‘dienstbaarheid’ in 

zorgen voor elkaar, weinig 

ontmoeting tussen bewoners 

Nu is er een verbinder, Flatcoach 

faciliteert, zorgen voor elkaar als je 

dat wilt, iets leveren, meer gezien 

worden door technische 

handelingen, mensen kijken meer 

naar elkaar om en op elkaar 

terugvallen 

Meer open activiteiten Gesloten, dmv. zelfbeheer Open, samen-beheer, meer 

mensen, diverse activiteiten 

Aanspreekpunt zijn (benaderbaar, 

communicatie) 

Huismeester was alleen technisch Nu beter: verbinding, 

verwijzen/toeleiden,  

Meer bespreken en signaleren 

van de zorgvraag 

Bewoner zocht het zelf uit Nu is Flatcoach aanspreekpunt en 

geeft tips en helpt 

Bewoners staan meer in hun 

kracht (o.a. bij organisatie 

activiteiten) 

Alleen 2 activiteiten Meer vertrouwen (in....???) 

Lol in Flatcie. 

Minder eenzaamheid Bernardflat: toename van 

eenzaamheid en geen activiteiten 

Titus Brandsmaflat: er kwamen 

steeds bewonersgroepen die niets 

met elkaar deelden 

Flatcoach belt bij mensen aan, 

stimuleert de activiteiten 

Meer mensen die meedoen, 

Flatcoach betrekt mensen bij elkaar 
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5. Wat werkt 
Na de uitwerking vallen een aantal mechanismen op die maken dat de Flatcoach een verschil 
maakt. 
¬ De Flatcoach verbindt de domeinen van wonen, welzijn en zorg voor bewoners. Dit is 

‘ingebakken’ omdat de initiatiefnemers actief zijn in al deze domeinen en elkaar gevonden 
hebben in een actuele maatschappelijke vraag. De Flatcoach geeft daar handen en voeten aan 
door aan te sluiten op de actuele vraag van individuele bewoners. “Je weet de weg naar hulp 
niet. Hij wel.” Daarbij beperkt hij1 zich tot signaleren, toeleiden en beperkte kortstondige 
ondersteuning (bijv. in een crisissituatie; “Zo eens in de week staat er wel een ambulance.”).  

¬ Daarbij is van belang dat hij goed aanspreekbaar is, onder meer door zichtbaar aanwezig te 
zijn (‘present’). “Als er iets is, ga ik altijd naar hem toe.” De Flatcoach opereert in de eigen 
omgeving van mensen (en niet vanachter een te bezoeken balie of te bellen 
telefoonnummer). 

¬ Een vroege signalering, het snel bespreekbaar maken van zorgvragen en het toeleiden naar 
de juiste, passende ondersteuning (zonder omwegen); dit tegen een achtergrond dat 
bewoners uit zichzelf pas laat of zelfs te laat hulp vragen (handelingsverlegenheid). Ook 
omdat bewoners nu zelf ook beter signaleren. 

¬ De Flatcoach reguleert de bewonersgroep. Hij stimuleert bewoners actief te worden binnen 
de flat. Onder meer door ze te aan te spreken op hun talenten (m.b.v. de talentenkaart). Hij 
probeert te voorkomen dat sommige bewoners te bepalend worden. Geeft soms een 
‘tegenstem’. 

¬ Zo ontstaan er een positieve dynamiek waarbij bewoners zich meer betrokken voelen bij de 
flat en bij elkaar, en zich meer inzetten (voor activiteiten, voor burenhulp of voor het op orde 
houden van de flat). Daardoor verbeteren de omgangsvormen in de flat en neemt het 
woongenot toe. “Ze wachten op elkaar bij de liften tegenwoordig.” “Vroeger praatte je niet zoveel 
met medebewoners.” 

 
Deze mechanismen zijn het afgelopen jaar ontstaan, vanuit de plannen die de Flatcoach heeft 
gemaakt en door de dagelijkse, persoonlijke invulling die de Flatcoach daar zelf aan heeft 
gegeven. De werkwijze vertoont karakteristieken van andere methoden in welzijn en zorg (bijv. 
outreachend werken of opbouwwerk). Bij nieuwe Flatcoaches is het waardevol deze werkwijze 
scherper neer te zetten en actiever te laten inspireren door methodes die beproefd effectief zijn 
(zie bijvoorbeeld Databank Effectieve sociale interventies van Movisie). 

6. Aandachtspunten 
Als ook in andere complexen een Flatcoach aangesteld wordt, dan zijn de volgende 
aandachtspunten van belang - naast de aandachtspunten zoals genoemd in de uitgewerkte 
Effectenarena:  
¬ Het succes van de Flatcoach wordt in sterke mate bepaald door persoonlijke kennis en 

competentie. Zo moet hij thuis zijn in meerdere domeinen en goed met bewoners(groepen) 
om kunnen gaan. 

                                                        
1 In deze notitie wordt gesproken van ‘hij’, omdat de huidige Flatcoach een man is. Bij nieuwe Flatcoaches kan het 

natuurlijk net zo goed ‘zij’ betreffen. 
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¬ In het verleden waren er al activiteiten en waren er bewoners actief (in de ene flat meer dan 
de andere). De Flatcoach bouwt voort op het bestaande. Soms leidt dat tot frictie, omdat deze 
‘status quo’ veranderd wordt. 

¬ De Flatcoach komt het best tot zijn recht in complexen met relatief veel bewoners met een 
(potentiële) ondersteuningsvraag (bijvoorbeeld ouderen, mensen met een beperking, 
statushouders). Met werving, bemiddeling en/of plaatsing zou daar door woningcorporaties 
ook actief op gestuurd kunnen worden. De Flatcoach kan daar een adviserende rol bij hebben. 
Tegelijkertijd zijn er grenzen aan de ‘maakbaarheid’ van zo’n bewonersgroep. En is het de 
vraag of dat eigenlijk wel wenselijk is. Woningcorporaties hebben te maken met (regionale) 
regels en beleid rond toewijzing. Effecten van zo’n actieve sturing zijn ook pas op termijn 
zichtbaar (omdat er maar een beperkt aantal verhuizingen is). En een bewonersgroep is ook 
gebaat bij diversiteit, met onder meer een goede verdeling tussen ‘draaglast’ en ‘draagkracht’. 

¬ De Flatcoach doet ‘klusjes’ en is ook het gezicht, dichtbij, van de woningcorporatie. Dat wordt 
door sommigen als niet efficiënt gezien; hij kan beter zijn tijd aan het contact met de 
bewoners besteden. Tegelijkertijd is dat ook een manier om contact te maken en zichtbaar te 
zijn. Mogelijk kunnen bewoners ook zelf meer ‘klusjes’ in en rond de flat oppakken. Vanuit 
Rijswijk Wonen wordt ook aangegeven dat het mogelijk tot rolverwarring kan leiden. Bij wie 
moeten bewoners zijn, als er iets is? Van bewoners is dat signaal niet gekomen. 

¬ Een actieve bewonersgroep, met goede omgangsvormen ontstaat niet altijd vanzelf. Evenzo is 
het waarschijnlijk dat het niet zomaar in stand blijft. Voor een blijvend effect blijft de 
aanwezigheid van de Flatcoach vermoedelijk noodzakelijk. “De activiteiten blijven nog wel 
even. Maar je bent zijn contacten en coördinatie kwijt.” Wel kan de ondersteuning van bewoners 
mogelijk in minder intensieve vorm. Van belang is wel dat er zoveel mogelijk continuïteit in 
de persoon blijft. 

¬ De werking van de Flatcoach is vooral in de flats zelf. Wel zijn er eerste initiatieven en ideeën 
om een actievere relatie met de directe omgeving aan te gaan. Zo hebben bewonersgroepen 
van beide flats al kennisgemaakt. Ook heeft een school contact opgenomen. En werd het idee 
geopperd om activiteiten op te zetten met en in de buurt. Het risico bestaat wel dat de 
scherpte van het concept hiermee verdwijnt. Heeft de Flatcoach een taak voor de flat, of komt 
er ook een verantwoordelijkheid voor de buurt? 

¬ Een project als Flatcoach vereist goede samenwerking tussen de betrokken maatschappelijke 
organisaties lukt. Dit kost tijd en inzet, en heeft met name in de voorbereiding een lange 
aanloopfase nodig om werkelijk een dergelijk stevig project te kunnen starten.  
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7. Kosten en eerste contouren business case 
De loonkosten van een Flatcoach bedragen in de pilotfase ca. € 30.000 per jaar per flat. Daarnaast 
brengt het project kosten met zich mee voor inrichting en beheer van ruimten in de flat, 
onderzoek, onkosten vrijwilligers e.d. Dat bedraagt in totaal circa € 5.000 per jaar per flat. De uren 
van de professionals van de samenwerkende organisaties zijn hierbij niet meegerekend.  
 
Uitgaande van ca. 140 wooneenheden in een complex betekent dat ca. € 250 per huishouden. Voor 
een duurzame inzet kunnen de kosten iets lager ingeschat worden, omdat het pilotkarakter dan 
niet geldt en het meer gaat om doorbouwen op een goede basis (schatting: € 200 per huishouden 
per jaar, of ca. € 17 per maand).  
 
In de Effectenarena worden verschillende partijen en gronden voor een duurzame financiering 
zichtbaar. Daarmee liggen er mogelijkheden voor een gemengde financiering. Genoemd zijn - op 
willekeurige volgorde: 
¬ bewoners: dagelijks gemak + gevoel van veiligheid (NB: nu nog goed merkbaar; “We zouden 

niet meer zonder hem kunnen.”, maar straks ‘normaal’?) 
¬ woningcorporaties: bewonerstevredenheid, verhuurbaarheid, gemak technisch beheer, minder 

klachten / gedoe (lagere inzet woonconsulent/verhuurafdeling), eerdere signalering 
problemen  

¬ gemeente: winst burenhulp + WMO-prestatieveld (alternatief reguliere welzijnsinzet) 
¬ zorg: toegang groep (mogelijke) cliënten (‘bruggetje’) / ‘preferred supplier’ 
¬ welzijn: toegang groep (mogelijke) bewoners / centraal punt voor activiteiten 
¬ zorgverzekeraar 
In een vervolgstap kunnen deze gronden verder uitgewerkt worden. In gesprek met de partijen kan 
bepaald worden of de benodigde financiering haalbaar is. 
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8. Verdieping: hoe de Flatcoach zelfredzaamheid bevordert 
In de Effectenarena is zelfredzaamheid een sleuteleffect. In de beschikbare literatuur rond ‘welzijn, 
wonen en zorg’ zien we dit begrip ook regelmatig terug - vaak in het kader van preventie en als 
tegenhanger van het bestrijden van ziektes: “Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om 
zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en 
zorg. Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg 
worden voorkomen of uitgesteld.“2 
 
In het algemeen zijn er twee situaties denkbaar waardoor de zelfredzaamheid van een bewoner 
afneemt en deze ondersteuning toch nodig heeft: 
¬ of de situatie van mensen gaat geleidelijk achteruit (bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom); 
¬ of er vindt een gebeurtenis plaats in het leven (ongeval, verlies partner, etc.).  
In de verhalen die op tafel kwamen rond de Effectenarena werd zichtbaar dat de Flatcoach op 
beide situatie op verschillende manieren inspeelt en de zelfredzaamheid bevordert. Hieronder 
staan deze schematisch uitgewerkt. 
 

                                                        
2 Bron: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Zelfredzaamheid-wat-is-het.html (geraadpleegd op 4 september 2017) 
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9. Bijlage: Effectenarena, met uitsneden 
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