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• Commissie Erik Dannenberg (2015): Van Beschermd Wonen naar Beschermd 
Thuis (landelijke adviescommissie Toekomst Beschermd Wonen)

• Place2BU (2018): tijdelijke grootschalig gemengd wonen project in Leidsche Rijn

• Regionale koers MO/BW (U16) (2018): extra inzet (voor 5 jaar) op regionaal 
600 betaalbare woningen per jaar voor bijzondere doelgroepen

• Woonvisie Utrecht beter in balans (2019): 5 speerpunten waaronder Meer 
gemengde wijken en Een (t)huis voor iedereen

• Plan van aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen (2019)
• Van opvang in een instelling naar zorg en ondersteuning in de wijk: 

ambulantisering
• Afspraken over aantallen mensen die met voorrang eigen woonruimte 

krijgen.
• Omwille van balans uitgangspunt 30 procent van het jaarlijkse aantal 

nieuwe verhuringen van zelfstandige corporatiewoningen bij voorrang aan 
bijzondere en kwetsbare groepen wordt toegewezen. 70% van 
woningaanbod voor reguliere woningzoekenden via WoningNet.

Voorgeschiedenis

‘t Groene Sticht, 1e gemengd wonen complex

https://youtu.be/AWYlvnaryms
https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/47ec3cf1-f2b9-492c-8f28-ecfef8ec97a1?documentId=00a3c9a3-cd6f-4905-8cf8-63d500a8b1fd&agendaItemId=42a65f58-049f-43a6-a9c6-63b599de8144
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/wonen/2019-07-Woonvisie_Utrecht_beter_in_Balans__incl_amendementen_-_schoon.pdf
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/wonen/2020-09-plan-van-aanpak-huisvesting-en-ondersteuning-kwetsbare-doelgroepen.pdf


De kern van onze opgave (en zoektocht!)

• Er zijn in Utrecht teveel mensen in een kwetsbare positie aangewezen op een te 
kleine voorraad betaalbare sociale huurwoningen (van statushouder tot 
(dreigend) dakloze) 

• Er is behoefte aan het meer integraal in beeld brengen van vraag (vanuit 
bijzondere doelgroepen) en aanbod (woningen)

• Elkaar niet vanuit sociaal domein beconcurreren op schaarse voorraad → sturen 
op strakke prestatieafspraken met corpo’s - sociaal domein breed

• Meerjarig vooruit plannen in woningvoorraad en afspraken met aanbieders →
actieplan

• Grote schaarste aan (vooral kleine) betaalbare sociale huurwoningen 

• Effectieve samenwerking op wonen en zorg in regionaal verband (U16)



Gemengd wonen

- Afgelopen jaren veel inzet op 
gemengd wonen

- Inzet ‘Blokhuismiddelen in een 
Living Lab Eerst een Thuis’, met 
regiogemeenten U16

- Wegwerken wachtlijst én inzet 
Housing First

- Daar ontmoeten BW en MO elkaar;
- Snel handelen en zorgvuldig 

selectieproces vormgeven 
- Vraagstuk: hoe borg je de plus op 

sociaal beheer / community building 
en wie is waarvoor aan zet

- Gesprek met het Rijk over 
‘Omgekeerde Rotterdam-wet’, 
selecteren op motivatie gemengd 
wonen

- Uitdaging: voldoende 
verscheidenheid in aanbod
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Vraagstukken vraag en aanbod

Gezien de ontwikkelingen, uitdagingen en vraagstukken:

• Wat ontbreekt?

• Wat is er nodig?

• Hoe pakken we het aan?

Vraagstukken aanbod

• Vergroten van de ‘koek’

• Realisatie tijdelijke en 

permanente nieuwbouw

• Type aanbod passend bij 

vraag (klein, betaalbaar)

Vraagstukken vraag

• Totale vraag 

aandachtsgroepen en 

kwalitatieve vraag in beeld

• Pijn verdelen (vraag overstijgt 

aanbod)

• Toekomstige impact 

transformaties

• Impact stijging energieprijzen 

& hoge inflatie



• Actieplan Een (T)huis voor ouderen (2022)

• Lancering landelijk programma Een thuis voor iedereen (mei 2022)

• Onderdeel van Bouw- en woonagenda

• Opdracht aan gemeenten: maak in 2023 een integrale woonzorgvisie voor 

aandachtsgroepen (bijzondere doelgroepen plus ouderen, woonwagenbewoners, 

arbeidsmigranten, studenten)

• Visie vertalen naar woonplanning en concrete prestatieafspraken met zorgpartners, 

woningcorporaties, huurders- en clientenorganisaties.

• Optimaliseer de Huisvestingsverordening obv de nieuwe woonzorgvisie (o.a. regelgeving 

tbv voorrang woningen toewijzen aan dak- en thuisloze mensen, uitstromers uit 

intramurale (zorg)instellingen en detentie, en aan sociaal en medisch urgenten, 

jongvolwassenen)

• Versnelling huisvesting statushouders (zomer 2022)

• Woondeal Tijdelijk wonen (zomer 2022)

• Integraal Zorgakkoord (IZA) / WOZO: met minder mensen effectiever zorg verlenen dichter bij 
huis (in voorbereiding)

Coalitieakkoord ‘22-’26

30% van de sociale 

huurvoorraad in 

bestaande woningen en 

nieuwbouwprojecten 

toewijzen aan kwetsbare 

groepen

Ontwikkelingen 2022 en nieuwe kaders

https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/9d4a4e31-0420-4a9a-acd5-ba4a3616ce94
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/programma-een-thuis-voor-iedereen/documenten/publicaties/2022/05/11/visualisatie-en-tijdlijn-programma-een-thuis-voor-iedereen


Inzet en actielijnen (Utrechtse ;) programma 
Thuis voor Iedereen

• Met het team Thuis voor Iedereen (combi wonen – sociaal domein) zetten we in 
op 4 actielijnen:

1. Evenwichtige verdeling van vraag en aanbod

2. Werken aan toereikend aanbod en mogelijkheden huisvesting

3. Monitoring, sturing en regie 

4. Innovatie en doorontwikkeling



Programmalijnen en hoofdproducten/acties

1. Evenwichtige verdeling
a. Kaders evenwichtige verdeling

b. Bestuurlijke afspraken evenwichtige verdeling

c. Vertaling van afspraken naar werkwijze voor uitvoering  

2. Werken aan toereikend aanbod en mogelijkheden huisvesting
a. Programmatisch sturen op aanbod nieuwbouw/bestaande bouw

b. Tijdelijk wonen

c. Alternatieve woonoplossingen

3. Monitoring, sturing en regie 
a. Ontwikkeling dashboard

b. Afspraken en werkwijze over eenduidige definities en registraties

c. Afspraken met partners (corporaties en zorgpartijen) over rollen en verantwoordelijkheden in sturing en monitoring 

d. Verbinding met regionale monitoring (Provincie en MO/BW regio’s)

e. Verbinding met landelijke monitoring in data-uitwisseling en definities

f. Jaarlijkse rapportage aan de raad bij programmabegroting

4. Innovatie en doorontwikkeling
a. Leren van pilots gemengd wonen 

b. Doorontwikkeling Community Building

c. Werkwijze Living Lab/Eerst een Thuis bestendigen

d. Verbinding met andere opgaven



Planning 2022 (alleen “grote” acties)

Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 

Programmaplan TvI

Herijking Plan van Aanpak

Kader evenwichtige verdeling

(Stedelijke) prestatieafspraken

Kader Tijdelijk Wonen

Jaarrapportage raad

Voorstel eenduidige definities en registratie Dashboard inzicht vraag-aanbod

Woondeal

Woon-zorg visie

Doorontwikkeling community 

building

Doorontwikkeling gemengd 

wonen
Verbeterde werkwijze huisvesting jongvolwassenen en 

statushouders

Standaard contracten tijdelijk wonen 

(huurcontract, 

opdrachtovereenkomsten, etc.)

(Door)ontwikkelen beleid woningdelen

Advisering op projectniveau bij Taskforce

Huisvestingsverordening 

Leidraad programmatisch sturen



Planning 2023

Dashboard inzicht vraag-aanbod

Woon-zorg visies (deadine Q4)

Huisvestingsverordening (1-7-2023)

Aanbesteding Het Vierde Huis

Werkwijze uitvoering verdeelkader

Q1 2023 Q2 2023 Tweede helft 2023 

Afspraken zorgaanbieders?

Advisering op projectniveau bij Taskforce

Vormgeving verbinding met andere opgaven (WenI, 

Onderwijs, OOV, etc.)

Jaarrapportage raad

Urgentieverordening? 



Uitdagingen: crises & transformaties

Crises:

• Woningmarktcrisis: urgent tekort aan woonruimte in sociaal segment

• Nationale opvangcrisis: situatie in Ter Apel, taakstelling huisvesting 
statushouders omhoog vanaf 2023

• Oekraïne oorlog: nu opvang vluchtelingen, toekomstige 
huisvestingsvraagstuk

Transformaties:

• Transformatie sociaal domein: nodig ivm toenemende druk op Wmo en 
Jeugdzorg (vergrijzing, langer en eerder thuis, toename psychische 
problematiek, niet meegroeien van budgetten), doordecentralisatie 
MOBW.

• Transformatie van de zorg in de breedte (Zvw / Wlz) en uitwerking 
daarvan in gemeentelijke domeinen en in de wijk: meer inzet vereist in 
eerste lijn en sociaal domein. Meer (en zwaardere) zorg in de wijk en in 
eigen woning.

• Groei in balans: De groei van de stad benutten voor gelijke kansen

Schaarste in cijfers

In totaal komen er in 2022 2.450 -

2.700 sociale huur woningen voor 

alle doelgroepen beschikbaar.
De behoefte vanuit kwetsbare 

doelgroepen is 1290*. Dit beslaat 

tussen de 53 en 49% van het 

totaal aantal beschikbare 

woningen. Dit is fors meer dan de 

30% die beschikbaar is. En dit is 

exclusief de benodigde 

huisvesting voor Oekraïners en 

eventuele extra opvang 

asielzoekers Ter Apel.

*actualisatie cijfers loopt



Vragen? Vragen voor nader gesprek

• Wie is aan zet voor de plus op gemengd wonen en wie is daarvoor (in welke 

mate aan zet)?

• Wat zien jullie in je eigen gemeente als grootste uitdagingen op wonen en zorg?

• Zijn er inspirerende voorbeelden van recente prestatieafspraken met 

woningcorporaties op in/uitstroom MO/BW, dan wel huisvesting kwetsbare 

doelgroepen in brede zin?


