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Het broodje rosbief was het favo-
riete gerecht van een huurder met
wie Broersen al geruime tijd weer
in contact probeerde te komen. De
pan was bedoeld als goedmakertje.
Bij een eerdere huisopruiming was
per ongeluk z’n favoriete pan weg-
gegooid.

Zorgmijders
Voor Broersen zelf is er niet veel
vreemds aan. De eerder dit jaar
aangestelde ’wooncoach’ van Van
Alckmaer, haalt alles uit de kast om
in contact te komen met huurders
die ondersteuning nodig zouden
kunnen hebben. Zorgmijders,
mensen die dreigen te vereenza-
men of af te glijden. Dikwijls heb-
ben ze een psychiatrische achter-
grond en leiden ze een geïsoleerd
bestaan. Ze hebben geen netwerk
en komen de deur niet of nauwe-
lijks uit.

,,Er zijn tekenen dat het mis
gaat. De wijkbeheerder ziet dat de
gordijnen altijd dicht zijn, of
merkt dat iemand dag en nachtrit-
me omdraait. Er zijn signalen van
hulpverleners, of van collega’s bij
de reparatiedienst of de huurincas-
so. Iemand merkt dat de woning
vervuilt. Er komt een seintje bin-
nen dat er opnieuw sprake is van
huurachterstanden. Soms vraagt
iemand aandacht voor een buurt-
bewoner die zich uit de wereld
teruggetrokken lijkt te hebben.’’

Afwerend
Broersen probeert dan met de
huurder in contact te komen.

,,Mijn aanpak is: heel veel aan-
bellen of aankloppen, ook op ver-
schillende tijdstippen. Een What-
sapp-berichtje sturen. Mensen die
in isolement willen leven zijn per
definitie afwerend. Ze houden
liefst de deur dicht en als je al
contact krijgt houden ze vol dat ze
helemaal geen hulp nodig hebben.
Ze missen dikwijls het inzicht dat
er iets met ze aan de hand is. ’Alles
gaat goed’, zeggen ze. Maar diep
van binnen weten ze wel dat dat
niet zo is. Heb je eenmaal contact,
dan is het een kwestie van vertrou-
wen winnen. Het is een vriendelijk
gevecht waarbij je laat zien en
voelen dat er iets moet gebeuren,
in het belang van de huurder zelf.
Vaak is de man of vrouw in kwestie
achteraf blij dat we contact hebben
gezocht.’’

,,Het in contact komen is vaak
het lastigst. Een lange adem is
belangrijk. Soms wat creativiteit.
Een broodje of een nieuwe pan, het
kan het begin zijn van een situatie
waarbij iemand weer wat minder
eenzaam is en weer in contact
komt met familie, vrienden en
eventueel hulpverleners. In het
geval van deze huurder lukte het
uiteindelijk hem in contact te
brengen met een huisarts en fami-
lieleden. Waarmee we het afglijden
waarschijnlijk hebben voorkomen.
Als je het niet probeert, lukt het
zeker niet.’’

Belangstelling
Broersen is een van de eerste woon-
coaches van het land. In maart
werd hij aangesteld. Hij bracht een
vracht ervaring met mensen met
een psychiatrische achtergrond
mee. Bovendien kent hij de weg in
Wmo-land. Na twintig jaar erva-
ring in psychiatrische instellingen
in Amsterdam en omgeving, werk-
te hij ook nog een jaar voor de

afdeling Wmo van de gemeente
Alkmaar.

Zon MW, een organisatie voor
gezondheidsonderzoek en zorgin-
novatie, bekostigt het project voor
een jaar. Bij Van Alckmaer zien ze
goede kansen op een vervolg.

Broersen was nog maar net
wooncoach toen de coronacrisis in
alle hevigheid losbarstte. Dat
maakte het allemaal een stuk inge-
wikkelder, ook voor de evaluatie
die binnenkort wordt gestart. Toch
verwacht Van Alckmaer een posi-
tief oordeel. Belangstelling voor de
Alkmaarse wooncoach is er in ieder
geval volop. Andere woningcorpo-
raties, gemeenten en de zorgsector
houden het experiment nauwlet-
tend in de gaten.

De wooncoach is het waakvlam-
metje, dat nodig is om kwetsbare
bewoners in een ’gewone’ wijk te
kunnen laten wonen. Zeventig
procent van de mensen die overlast
in een buurt veroorzaken behoort
tot de kwetsbare groep huurders.
Het welzijn van de bewoner staat
voorop, maar niet onbelangrijk is
ook dat de wooncoach voorkomt
dat het met een vereenzaamde
huurder uit de hand loopt. Dat is
bijvoorbeeld het geval als hij over-
last veroorzaakt en de leefbaarheid
in de buurt achteruit gaat. Of als
hij z’n huis wordt gezet of dreigt
zichzelf of z’n omgeving iets aan te
doen.

,,Dat is in de praktijk tot nu toe
meestal het moment dat hulp op
gang komt, maar dan is het al te
laat’’, zegt Broersen.

Gaten
Inge Zwaan, adviseur wonen en
zorg bij Van Alckmaer: ,,We liepen
er steeds vaker tegenaan dat we de
kwetsbare groep in beeld krijgen
op het moment dat kleine signalen
al waren geëscaleerd tot grotere

problemen. Op dat moment loop je
achter de feiten aan. Met de aan-
stelling van een wooncoach hopen
we daar verandering in te brengen.
Het is absoluut niet zo dat we
daarmee de gaten vullen die de
GGZ laat vallen. We werken bij

deze pilot juist nauw samen met
de GGZ en de gemeente. We vullen
elkaar aan.’’

Zwaan verwijst ook naar de af-
spraken die de regionale woning-
corporaties, de gemeenten in de
regio en zorgpartijen hebben vast-
gelegd in het zogeheten ’Woon-
zorgpact’. ,,Woningcorporaties
zien dit ook als onderdeel van hun
takenpakket. Het is wonen én
zorg. Vroeger beperkten corpora-
ties zich tot het verhuren en onder-
houden van woningen. Maar er
zijn in de loop van de jaren steeds
meer overlappingen gekomen
tussen het bieden van woonruimte,
de leefbaarheid van de wijk en het
welzijn van je bewoners, van wie er
steeds meer tot een kwetsbare
groep behoren. We hebben ge-
dacht: als je ergens tegenaan loopt,
waarom zou je het dan niet anders
organiseren, zodanig dat je proble-
men voorkomt? Soms moet je
buiten de lijntjes kleuren. De we-
reld verandert en de woningcorpo-
ratie verandert mee.’’

,,Het welzijn van de huurder
staat voorop’’, zegt Zwaan. ,,Maar
duidelijk is natuurlijk ook dat we
op deze manier de leefbaarheid in
de buurt verbeteren en maatschap-
pelijke kosten omlaag brengen.’’
Huurachterstanden

Kick Broersen gaat zo dadelijk
weer op pad. ,,Een man heeft huur-
achterstanden. Waarschijnlijk
omdat hij in een beginstadium van
Alzheimer zit. Hij vergeet simpel-

weg de huur over te maken. Maar
er is misschien meer aan de hand.
Ik probeer hem weer in contact te
brengen met zijn huisarts. Mis-
schien is een geheugentraining een

oplossing. Hopelijk kan hij nog
heel lang zelfstandig wonen in zijn
eigen huis.’’

Rob Bakker

Waakvlammetje
van de wijk

Experiment bij
Van Alckmaer
wordt overal

gevolgd

De collega’s van woning-
corporatie Van Alckmaer
voor Wonen keken er
van op: Kick Broersen

rondlopend op kantoor met een
hagelnieuwe pan, een zak wit-
brood en een pakje rosbief.

Kick Broersen en Inge Zwaan in de Melis Stokelaan in Nieuw-Overdie waar Van Alckmaer veel woningen verhuurt. FOTO’S JJFOTO.NL / JAN JONG

Inge Zwaan: ,,Soms moet je buiten de lijntjes kleuren.’’ Wooncoach Kick Broersen: ,,Een lange adem is belangrijk’’.
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Hij ondersteunt ’kwetsbare’ huurders

! Het is een
vriendelijk
gevecht waarbij
je laat zien en
voelen dat er
iets moet
gebeuren, in het
belang van de
huurder zelf !

De oplossing: ,,Mensen die in
een kwetsbare positie verkeren
hebben een herkenbare, betrouw-
bare ondersteuner nodig, op wie
ze kunnen terugvallen.’’

Volgens de onderzoekers van
bureau Andersson Elffers Felix
maken de versnipperde financie-
ringsbronnen voor zorg en on-
dersteuning het voor mensen
ingewikkeld om de hulp te vra-
gen die ze nodig hebben. ’Zo
komt er geen hulp of hulp die
minder effectief is.’

Daar komt bij dat personeelste-
korten in de zorg en wachtlijsten
in de GGZ niet volledig op te
lossen zijn met meer geld. Er zijn
simpelweg niet genoeg mensen.
Volgens de onderzoekers is er
behoefte aan meer laagdrempelig
en preventief contact in de wijk.
Daar moet meer budget voor
vrijgemaakt worden. De gemeen-
te moet het voortouw nemen om

In dat onderzoek wordt gepleit
voor een functionaris die het
vertrouwen wint van mensen met
een psychiatrische achtergrond
die in de corporatiewijken wo-
nen.

De analyse: de leefbaarheid in
corporatiewijken staat onder
druk, onder andere omdat er
steeds meer kwetsbare mensen
wonen. De vaak meervoudige
problemen die ze hebben worden
te laat herkend. Hun problemen
en de overlast voor de wijk zijn
vaak groter dan wanneer eerder
actie was ondernomen.

’de waakvlamfunctie’ in te rich-
ten.

Rapport: vertrouwenspersoon nodig
Rob Bakker

De wooncoach van Van Alckmaer
was nog maar een paar weken in
actie toen een onderzoeksrapport
verscheen, opgesteld in opdracht
van Aedes, de koepel van woning-
corporaties.


