
• Gemengd wonen voorziet in een behoefte

• Werk nooit zonder sociaal beheermodel

• Werkende structuren zijn een woonvereniging, gangmakersmodel,

       korting op huur door activiteiten met medebewoners.

•Selecteer en plaats bewoners via 
     duidelijke criteria  en stappen

• Goede ruimten voor  ontmoeting en 

  activiteiten zijn belangrijk

   • Coach begeleide bewoners intensiever  

        op hun rol in de woongemeenschap

• Aandacht voor het individu én  het collectief : 
                          community building als  speerpunt

community 
Contact bevorderen 
tussen onbegeleide 
        bewoners en 
                begeleiding

Meer voorlichting aan 

(toekomstige) bewoners 

over problemen zoals 

verslaving, psychische 

problemen

meerwaarde van    
zelfbeheer

vroeg signaleren van 

terugval en overlast

actief sociaal 

   beheer

informele 

     
 zo

rg
gemengd wonen 

   als alternatief

In de Ontwikkelwerkplaats 
Gemengd Wonen werken samen: 
’t Groene Sticht, Portaal, Tussenvoorziening, Lister, 

Kenniscentrum Sociale Innovatie  Hogeschool Utrecht, 

Abrona, Stichting Emmaus, Maarten Davelaar Sociaal 

Onderzoek & Innovatie. Naast bijdragen van de 

participanten wordt de OWP mede mogelijk gemaakt 

door inzet vanuit EU project InnoSI en Stichting  Agis 

Zorginnovatiefonds.  Voor meer info: 

www.onderzoek.hu.nl/Projecten/Gemengd-Wonen.

Grafisch ontwerp door: bthestudio.nl
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• Jaarlijkse ‘functioneringsgesprekken’    
    met alle bewoners

•  Zet begeleide bewoners in als 
    ervaringsdeskundigen o.a. bij voorlichting

•  Schakel bij dilemma’s hulp in als 
     woonvereniging

• Oefen positieve druk uit op minder
   actieve bewoners

•Let bij het (om)bouwen van locaties op  
  doelen als ontmoeting, zelfbeheer, 
  veiligheid, gezamenlijke activiteiten.

• Projecten werken preventief: positieve      
   sociale controle als ‘early warning’ voor
  terugval en overlast
• Inclusie: plekken waar mensen uit de marge
   ook welkom zijn en waar opening voor 
   contact kan ontstaan
• Projecten bevorderen herstel en 
   welbevinden van kwetsbare burgers
• Projecten dragen bij aan meer doorstroming
   en zelfstandig wonen voor mensen uit 
  opvang en beschermd wonen
• Projecten dragen bij aan draagvlak in buurt
   en wijk 
• Projecten geven woningcoörporaties meer
   regie in bevorderen goed woonklimaat
• Projecten dragen bij aan woningvoorraad 
   voor reguliere starters

ervaringen medewerkers
Ervaringen 
bestuurders & management

c
o

n
c

lu
si

es

tips

Maatschappelijke 
opbrengsten

o
n

tw
ik

k
el

w
er

k
pl

a
a

ts
g

em
en

g
d

 w
o

n
en

supportVo
or

lic
ht

in
g 

no
di

g 
ov

er

 ‘m
et

 w
ie

 w
oo

n 
ik

?’
 

meer woningen 

        
        

  nodig

ei
ge

n 
ex

pe
rti

se
 b

en
ut

te
n 

bi
j b

ew
on

er
sa

ct
iv

ite
it

ervaringen
 medewerkers



focusgroepen

OBSERVATIE

lit
eratuur

in
terviews

Bijeenkomsten met bewoners, 
professionals en onderzoekers

Utrecht

Wat hebben we gedaan?

Waarom hebben we dit 
onderzocht?

wat verstaan we 
onder gemengd wonen?welke projecten?

NIMBY

ervaringen bewoners

Gemengd wonen gaat over woonprojecten 
waar verschillende groepen mensen doelbewust 
samen wonen, contact onderhouden en vaak ook 

gezamenlijk activiteiten ondernemen.

Het kan daarbij gaan om reguliere huurders met 
ex- dak- en thuislozen, studenten met jongeren 

met een licht verstandelijke beperking, werkende 
jongeren met mensen met een psychische 

kwetsbaarheid of  juist een waaier aan 
doelgroepen door elkaar, waaronder ook ouderen 

en vluchtelingen. 

In de kern gaat het om mensen die 
een ‘goede buur ’ voor elkaar willen  zijn.

 Belang van meedoen in het ‘gewone’ leven 

 van mensen die eerder apart werden opgevangen 

 en begeleid. Gericht op ‘ontzorgen’ en ‘normaliseren’. 

  Nagaan of het NIMBY (not in my backyard) 

 fenomeen, kan worden omgezet naar WIMBY 

 (welcome in my backyard).

 Werken deze nieuwe vormen van huisvesten

  van kwetsbare burgers?

 Draagt gemengd wonen bij aan herstel en

 welbevinden van kwetsbare burgers?

 Draagt gemengd wonen bij aan informele 

 ondersteuning?

Op zoek naar lessen die getrokken kunnen 

worden uit de praktijk van gemengd 

wonenprojecten door:

24 
reguliere 

bewoners 
(o.a. studenten)

69 
reguliere bewoners, 

o.a. studenten en 
gezinnen, incl. 

circa 12 bewoners 
koopwoningen

39 
reguliere 
huurders

2 
studenten

ca. 20 
mensen 

in  crisisopvang, 
24 dak-  en thuislozen 

met meervoudige 
problemen 

25 
ex- dak- 

en thuislozen 
+ 13 bewoners Emmaus 

woongemeenschap

35 
ex-dak-en 

thuislozen/gezinnen

19 jongeren 
met licht 

verstandelijke 
beperking

15 
studenten

Geen vaste 
bewoners, 

     wel kamers voor 
gasten retraite-weken . 
Enik wordt gerund door 
ervaringsdeskundigen

Onbegeleide bewoners 
(reguliere huurders)

Begeleide bewoners 
(speciale doelgroepen)

onbegrip

leren van 
mensen die 
anders zijn

positieve 

sociale 

controle gezamelijke 
activiteiten

verschillen in

belevingswereld

leiden s
oms tot

hoe worden bewoners uitgekozen?

Inactieve en actieve bewonersElkaar aans
preken

Zich gezien voelen, 

geaccepteerd, 

er mogen zijn

Parana

De Biltse 
Grift

Enik Recovery 
College

‘t Groene 
Sticht

Majella

omgaan

met 
verschil

eigen
plek!




