


 

 

 

Presentatie over trends & ontwikkelingen rondom 

bewonersinitiatieven 

 

door Tim Jongman 

van NL zorgt voor elkaar en het project  

‘Blijven Wonen in Hengevelde ’  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



Coöperatief ontwikkeld vastgoed 

“als de overheid of de markt het niet realiseert, 
dan doen we het zelf wel”  



Coöperatief ontwikkeld vastgoed 

Vastgoed ontwikkeld of gekocht door een 
collectief bewoners om aan een bepaalde 

woonbehoefte te voldoen in hun eigen wijk, 
buurt of dorp. 



Coöperatief ontwikkeld vastgoed 

DERDE GOLF van collectieve actie  
(Prof. Dr. Tine de Moor, 2013) 
 
- Middeleeuwen: gilden, gemeen-   

schappelijk landgebruik (meenten) 
- Eind 19de eeuw: coöperaties 

(FrieslandCampina),waarborgfondsen, 
onderlinge verzekeringen (Achmea), 
banken (Rabo) 

- Begin 21ste eeuw: burgerinitiatieven 
(energiecollectieven, broodfondsen, stadsdorpen, 
zorgcoöperaties, stadslandbouw) 



De samenleving in beweging 



Naar een nieuw speelveld 

Stimuleringsregeling Wonen & Zorg  
per 1 april 2019 



Bewonersinitiatieven in Nederland 

2018 



Bewonersinitiatieven in Nederland 



Waar houden ze zich mee bezig? 

Actieve bewoners 

Wonen met zorg 

Lokale diensten 

Ontmoeten 

84% 

Ondersteuning 

60% 

25% 

Vergroten  
zelfstandigheid 

74% 

Thuiszorg 

24% 

Info & Advies 

66% 



Coöperatief ontwikkeld vastgoed 

Markt 
 
 Ca 500 coöperatieve bewonersinitiatieven in wonen, welzijn en zorg 
 25 % wonen en zorg 
 Van 200 nu naar 10.000 woningen in 2028 
 Investeringsbehoefte 2018 ca 30 mio  
 Cumulatieve investeringsbehoefte 2028 ruim 7 miljard 

 
 

“de zorgcoöperatie loopt al twee jaar prima, onze volgende stap is te kijken naar 

het realiseren van woningen voor zorgbehoevende ouderen”  



Coöperatief ontwikkeld vastgoed 

Zorgvilla’s Hogeloon 

Hart van Austerlitz 

Woonzorgcomplex 
 

Particulier wooninitiatief 
 

Knooperven 
 

Moderne Hofjes 

Kleinschalige wonen 
 



Coöperatief ontwikkeld vastgoed 

Wat levert het op? 
 Waarborgen inclusieve samenleving; 

 (verzekering) 

 Verhoogde leefbaarheid wijk / dorp; 

 Zeer laagdrempelige informele zorg; 

 Impuls lokale economie: 

 Bouw; 

 Geldstromen blijven lokaal. 

 Werkgelegenheid. 
 

Kunnen blijven wonen in het dorp: onbetaalbaar! 



Coöperatief ontwikkeld vastgoed 

Knelpunten: 

 Tempo moet omhoog; 

 Risico’s en waarde niet altijd helder; 

 Complexe (meerdere) businesscases; 

 We spreken elkaars taal (nog) niet; 

 Geen trackrecord en ontbreken deskundigheid; 

 Wet- en regelgeving; 

 Geen doelen, maar belangen (systeemwereld vs leefwereld). 
 

“tussen wal en schip”  
 

 



Coöperatief ontwikkeld vastgoed 

Oplossingsrichting: 
 Locaties; 

 Woonvisies passend maken en prestatieafspraken m.b.t. 
bewonersinitiatieven; 

 Juiste voorwaarden. 

 Ontwikkeling; 
 Professionele ondersteuning bewonersinitiatieven op projectniveau. 

 Financiering; 
 Garantstellingen / rol overheid; 

 Kansen stapelfinanciering beter benutten. 

 Exploitatie 
 Nieuwe maatschappelijke impactmodellen ontwikkelen; 

 Ondersteuning.  

 

 



Blijven Wonen in Hengevelde 

www.bwih.nl 

Tim Jongman 



www.bwih.nl 

BWIH 
 
“een bewonersinitiatief” 



Huidige situatie 

Probleem: 
• Verlies van zelfregie; 

• Informele zorg krijgt het (te) zwaar; 

• Verstandelijke beperking;  

• Verhuizen naar een andere omgeving; 

 

Dit betekent het doorsnijden van sociale 
verbanden 

www.bwih.nl 



www.bwih.nl 

Visie  



Voor wie? 

Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen die niet 
meer de zelfregie over hun leven kunnen voeren en waarbij informele zorg niet 
(meer) volstaat.  

 

“Deze mensen moeten de kans krijgen te leven met én zoals anderen in 
Hengevelde” 

 

  

 

www.bwih.nl 



Carebrede kleinschalige woonvorm 

• Beschutte woonvorm; 

• Verschillende doelgroepen (‘carebreed’); 

• Meer zorg en begeleiding dan in de thuissituatie;  

• Kleinschalige zorg (menselijke maat); 

• Sociale leven blijft intact; 

• Sterke betrokkenheid dorp. 

www.bwih.nl 



www.bwih.nl 

Aanpak 



www.bwih.nl 

SIO Hengevelde 

(ondernemersvereniging) 

Supervisors 

(namens SIO Hengevelde) 

Harrie Ottenschot 

Hennie Tuinte 

  

Werkgroep / klankbordgroep 

(# inwoners Hengevelde) 

Trees Arkink 

Yvonne ten Buuren 

Yvonne Kiezenbrink 

Ben Eshuis 

Jan Put 

Hans Oude Rikmanspoel 

Bart Jan van Hecke 

Mark Tuinte  

  
Architect 

(Ten Dam Architecten) 

Robert ten Dam 

Communicatie  

(Jacco Copy & Concept) 

Jacco Kiezenbrink 

Projectleider 

(T-Projects) 

Tim Jongman 

  

Werkgroep BWIH 



Waarom Ondernemersvereniging 
SIO Hengevelde?  

• Vergroten leefbaarheid Hengevelde; 
• Belangenbehartiger ondernemers: 

– Meer draagvlak binnen de 
gemeenschap door betrokkenheid van 
Hengeveldse ondernemers! 

– Zuivere en onafhankelijke rol. 
 

www.bwih.nl 



Demografische gegevens 

Verstandelijke beperking  ouderen 
2017 2040 2017 2040 

Hengevelde 7 7 18 29 
Markvelde 1 1 3 5 
Kerspel Goor 1 1 2 3 
          
Totaal  9 9 20 34 

www.bwih.nl 



Carebrede kleinschalige woonvorm 
(uitgangspunten Hengevelde) 

Randvoorwaarden: 
– Gehandicaptenzorg en ouderenzorg; 
– Scheiden van wonen zorg;  
– Bewoners kunnen in principe tot hun dood in de woning blijven; 
– Toekomstbestendig en duurzaam; 
– Binnen de bebouwde kom; 
– Multidisciplinair team; 
– De plaatselijke bevolking krijgt verantwoordelijkheden; 
– 100 % financierbaar . 

Aantal 

Mensen met een verstandelijke beperking 6  

Mensen met dementie 12 

Mensen met lichamelijk klachten (somatiek) 6 

Totaal aantal appartementen 24 

www.bwih.nl 



www.bwih.nl 

“Zorghuus” Ysselsteyn 

www.zorghuus.nl 

“Zorgvilla’s” Hogeloon 

www.zorgcoöperatie.nl 



www.bwih.nl 
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www.bwih.nl 



www.bwih.nl 



Samenwerken is een must! 

www.bwih.nl 



www.bwih.nl 

Stichting BWIH 

Sociale onderneming 

“Dagbesteding” 

Sociale onderneming 

“Koken” 

Sociale onderneming 

“………..” 

Sociale onderneming 

“Recreatie en Activiteiten” 

JP van den Bent Carintreggeland Gemeente Hof van Twente 

Carebrede 

kleinschalige 

woonvorm 

…………. 

Gemeenschap 

Hengevelde (burgers / 

bedrijfsleven / 

verenigingen) 

BWIH Vastgoed 



Financiering vastgoed 

www.bwih.nl 

Bancaire lening 

Garantstellingen Eigen inzet 

Subsidies 

Obligaties 

Crowdfunding 

Private investeerders 



Maatschappelijke en economische  waarde 

www.bwih.nl 

• Verhoogde leefbaarheid Hengevelde; 
  (verzekering) 

• Zeer laagdrempelige informele zorg; 
• Impuls lokale bedrijfsleven: 

• Bouw; 
• Dagelijkse bestedingen (ca € 70.000,- / jr). 

• Werkgelegenheid (ca 18 fte). 
 

Kunnen blijven wonen in het dorp: onbetaalbaar! 



www.bwih.nl 

TIG REDENEN om het NIET te DOEN  
slechts 1 reden waarom wel: 

 
Mensen waarmee je hebt gewerkt, feest 
hebt gevierd en samen hebt gehuild, of 

mensen die hier geboren zijn: de 
mogelijkheid bieden om in hun “eigen 
omgeving” te blijven of weer te komen 

wonen. 



Huidige status 

• Draagvlak, visie en richting ontwikkeld; 
• Ontwerp en locatie woonvorm; 
• Conceptconvenant zorgaanbieders; 
• Maatschappelijke businesscase. 
 
Vervolgstappen: 
• Grondacquisitie; 
• Financieringsplan uitwerken; 
• Uitwerking schetsontwerp plus procedures; 
• Realisatie. 

www.bwih.nl 



www.bwih.nl 

Bedankt voor uw aandacht! 



 

 

 

Presentatie over Wonen met zorg in Rekken 

 

door Henk Weijers 

inwoner Rekken 



PROJECT VAN OUWENALLERLAAN IN 
REKKEN 



Ontstaan? 

• Wie zijn we: Henk en Ellen Weijers 

• We wonen bijna 16 jaar in het prachtige Rekken 

• Wij willen nog lang zelfstandig blijven wonen 

• In een landelijke omgeving 

• We gunnen andere mensen ook zo’n mooie plek….. 

• We stellen/stelden daarom 0,5 HA om niet beschikbaar 
voor een project 

• Leefbaarheid in Rekken vergroten 

• Veilige woonomgeving creëren 

• Antwoord op toenemende vereenzaming  

 

 



Wat willen/wilden we bereiken? 

• Anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij 

• Toekomstbestendig bouwen 

• Energieneutraal 

• Sociale interactie bevorderen 

• Pilot die ook op andere plekken in 
Rekken/Berkelland uitgerold kan worden 

• Levendigheid behouden/vergroten voor de 
Rekkense gemeenschap 



Doelgroep 

• Senioren 

• Jongeren 



Rechtsvorm 

• Coöperatie 
• Leden hebben zeggenschap over 

• Wie er komt te wonen 

• Welke voorzieningen er moeten zijn 

• Leden voelen zich verantwoordelijk  

 



Wat zouden we willen bieden? 

• Ongeveer 15 vrijstaande woningen in een landelijke 
omgeving  

• Centraal gebouw waarin o.a.: 
• Ontmoetingsruimte 
• Winkeltje 
• Kapper 
• Fysiotherapie? 
• Gezamenlijk koken 

• E-car 
• Beheerder (in onderhoud woning/tuin wordt voorzien) 
• Inzet studenten 
• Activiteiten zoals repaircafé, kinderopvang ?, 

groentetuin 
 

 



Zorg 

• Lichte zorg wordt lokaal geregeld 

• Zwaardere zorg in overleg met zorginstelling(en) 



Wat vragen we van je? 

• Oog hebben voor elkaar 



Hoe ziet het eruit? 

• 10 tot 15 vrijstaande woningen in carré-vorm met 
gezamenlijke tuin 

• Apart hoofdgebouw met voorzieningen 

• Extra logeerruimte: in hoofdgebouw 

• Toegankelijkheid: rolstoelvriendelijk 



Doorlopen traject 

• Ruim 2,5 jaar geleden gestart met ontwikkeling ideeën 

• Gesprekken met: 
• Adviesgroep bestaande uit bestuurders uit brede laag maatschappij 
• Voorzitter Raad van Bestuur en directeur vastgoed Plurijn 

(voorheen Intermezzo) 
• Gemeente Berkelland 
• Belangenvereniging Rekken 
• Projectgroep Aantrekkelijk Rekken 
• Buurtbewoners 
• Hogeschool Arnhem Nijmegen 
• Vereniging Kleine Kernen 
• Jurist 
• Zorginclusief 
• Andere initiatieven 

 
 
 







Haalbaarheid? 

• Al 2,5  jaar is er een constructief overleg met de 
gemeente 

• Belangstellenden:  
• er zijn momenteel 14 mensen die achter het plan staan en 

met ons meedenken 

• Gemeente: 
• Staat positief tegenover het woonconcept 
• Staat volkshuisvestelijk positief tegenover ons plan 

• Provincie: 
• Er ligt een belemmering omdat ons terrein in het Gelders 

Natuur Netwerk ligt……. bouwen stuit op bezwaren 
• Samen met de gemeente hebben we gisteren onderzocht of 

deze bezwaren uit de weg geruimd kunnen worden……… 
 



Helaas 

• Einde verhaal voor realisatie op ons eigen terrein 

• Wij laten het nu los………. 

• Mochten er mensen zijn die verder willen gaan met ons 
concept dan willen we daar graag bij ondersteunen 

 



 



 

 

 

Presentatie over mogelijkheden voor woningen en  

voorzieningen in Rekken 

 

door Anja van Maren 

gemeente Berkelland 



Nieuwe woonplannen mogelijk! 

• Prioriteit bij starters en senioren 

• De behoefte is aangetoond 

• Voorrang voor transformatie van leegstaand 

vastgoed 

• Inbreiding gaat voor uitbreiding 



Verkenning gestart mogelijke ontwikkellocaties 



Locatie onderzoek o.a. t.a.v.  

• Archeologie/bodem 

• Cultuurhistorie 

• Stedenbouw 

• Externe veiligheid 

• Geluid en geur 

• Lichthinder, luchtkwaliteit  

• Milieuzonering en natuur 

 



Maar eerst de behoefte in beeld 
(namen en wensen) 

• Vul vanavond nog het formulier in 

• Of voor vóór 15 juni 2019 

• Lever dit in of mail dat naar de projectgroep 

Aantrekkelijk Rekken.  



Vragen? 


