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Verslag en follow-up werksessie financiering van collectieve 

voorzieningen 

Introductie 

Op 4 november 2020 vond de eerste werksessie van de Taskforce plaats over de financiering 

van collectieve voorzieningen. De deelnemers zijn overtuigd van de noodzaak om oplossingen 

te bedenken voor dit prangende vraagstuk. Tweederde van de deelnemers was betrokken bij 

een initiatief waar dat is gelukt’, en bijna eenderde is er nog mee bezig. Er is dus veel 

optimisme; uiteindelijk komt het doorgaans wel goed. In bijlage 2 van dit document is een 

overzicht opgenomen van wat deelnemers vooraf denken dat de werksessie en de Taskforce 

kunnen bijdragen aan het vinden van oplossingen. 

 

In de werksessie zijn drie thema’s uitgewerkt: 

1. Benutten reguliere financieringsstromen 

2. Inzicht in maatschappelijke kosten en baten 

3. Alternatieve financieringsbronnen 

 

Analyse 

Ter voorbereiding op de werksessie heeft het secretariaat een analyse gemaakt van de 

knelpunten om te komen tot financiering van collectieve voorzieningen (bijlage 3). In de 

werksessie zijn de groepen gestart met een verdieping op deze analyse. Daarin kwamen de 

volgende knelpunten en eerste ideeën voor oplossingen als belangrijkste naar voren: 

1. Het is nodig om onderscheid te maken tussen realisatie en exploitatie. Vooral het vinden 

van financiering voor de langere termijn (exploitatie) is moeizaam. Dit is niet geregeld in de 

Woningwet. De exploitatie is niet rond te krijgen uit alleen de servicekosten en verhuur. Het 

zou mooi zijn als in de Woningwet de verplichting wordt opgenomen om ook de exploitatie 

te borgen.  

2. Betrokken partijen definiëren zelf hun eigen rol, maken eigen afwegingen en worden ook 

beperkt door regelgeving. Er wordt teveel naar elkaar gekeken; het ontbreekt aan 

eigenaarschap. Gemeenten moeten durven kijken wat wèl kan en expertise van 

zorgorganisaties moet beter benut worden voor de ontwikkeling van de buurt/wijk. Ook 

maatschappelijke financiers hebben eigen doelstellingen. Het is lastig om die verschillende 

belangen(afwegingen) op elkaar aan te laten sluiten. 

3. Er is sprake van schotten tussen welzijn, Wmo, Zvw en Wlz. Het systeem faciliteert de 

realisatie van collectieve voorzieningen niet. Zorgverzekeraars en zorgkantoren doen 

onvoldoende mee. Ze zouden bijvoorbeeld een garantie kunnen geven aan zorgorganisaties 

om meerjarig in de exploitatie van collectieve voorzieningen te investeren.  

4. Gemeenten slagen er onvoldoende in om intern goed af te stemmen en verschillende 

“potjes” aan elkaar te verbinden. Investeringen en bijdragen staan onder druk door 

bezuinigingen in het sociaal domein. Geld is niet zo zeer het probleem; het gaat primair om 

lef en bestuurskracht.  

5. Er is geen structurele financiering meer zoals voorheen de zorginfrastructuurgelden. 

Daardoor moeten partners steeds op zoek naar ad hoc oplossingen. Problematisch is dat 
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“sprokkelruimte” minder is geworden, doordat financiële potjes steeds kleiner worden/zijn 

geworden. Lastig is dat de kosten bij een andere partij liggen dan de opbrengst van 

preventie. 

6. Lokale oplossingen en lokaal maatwerk zijn nodig. Nog te vaak wordt vergeten om goed te 

luisteren naar wat bewoners en de buurt willen, en om hen in een vroeg stadium te 

betrekken. Dat is essentieel voor het vinden van een duurzame oplossing (vooral voor de 

exploitatie). 

7. Kleinschalige geclusterde woonvormen zijn in opkomst. Gemeenschappelijke voorzieningen 

hoeven niet altijd binnen de woonvorm gerealiseerd te worden. De Woningwet biedt hiervoor 

ruimte aan woningcorporaties.  

 

Uitkomsten deelsessies: oproepen aan de Taskforce Wonen en Zorg 

Benutten reguliere financieringsstromen 

 Neem het schaalniveau van de buurt/wijk in plaats van het complex als uitgangspunt, en 

kijk wat daar (nodig) is. Maak dit uitgangspunt kenbaar vanuit de Taskforce. 

 Het lijkt erop dat initiatieven lukken. Laten we deze mooie initiatieven met elkaar delen. 

 De gemeente moet regie (kunnen) nemen op de situatie lokaal.  

 Ga op zoek naar ruimte voor de zorgkantoren om te investeren in vitaliteit en preventie. 

 

Reactie Taskforce: 

Het beschouwingsniveau van de wijk is een goede invalshoek omdat je hier samenhang kunt 

bereiken (mixen van “zuur en zoet”) en taken kunt verdelen. Vanuit dat oogpunt, en de behoefte 

aan gemeentelijke regie, is het wenselijk dat de realisatie en exploitatie van collectieve 

voorzieningen een vast thema worden in de prestatieafspraken. Ook met beleggers en 

projectontwikkelaars kunnen dergelijke afspraken worden gemaakt. 

 

Inzicht in maatschappelijke kosten en baten 

 Kies voor gebiedsgerichte in plaats van gebouwgerichte financiering. 

 De term collectieve voorzieningen is erg breed. Ontwikkel een aantal archetypes en stel 

deze breed beschikbaar. 

 Een maatschappelijke kosten-batenanalyse geeft inzicht in wie voordeel heeft van 

collectieve voorzieningen. Dit maakt duidelijk wie welk belang heeft bij de oplossing, en 

ondersteunt gemeentelijke regie.  

 Bewonersinitiatieven zouden ook ondersteund kunnen worden door adviseurs Ontwikkel 

een toolbox en benut kennis die er al is. 
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Reactie Taskforce: 

Er is niet één eigenaar van het dossier om tot realisatie en een sluitende exploitatie van 

collectieve voorzieningen te komen. Het is een gezamenlijke opgave. Het zou interessant zijn 

om een routekaart te maken: welke stakeholders zijn betrokken en welke mogelijkheden zijn er 

om tot oplossingen te komen (denk aan de doelgroep, de aard van de voorzieningen, de wensen 

en inzet van bewoners)? Er is geen one-size-fits-all-oplossing.   

 

Alternatieve financieringsbronnen 

 Lopende experimenten met een preventiefonds waar zorgverzekeraars in deelnemen, zijn 

de moeite waard om nader te bekijken.  

 Er is gemeentelijke regie nodig over welke partijen een bijdrage kunnen leveren. Daarbij 

moeten/kunnen ze voorkomen dat locaties onderling gaan concurreren. 

 De Taskforce kan een aanbeveling doen aan gemeenten hoe Wmo-middelen in te zetten 

zijn voor financiering van collectieve voorzieningen. 

 Zorg voor een aanpassing van het woningwaarderingssysteem met betrekking tot de hoogte 

van de huur. 

 Maak gebruik van maatschappelijk ondernemerschap: zorg voor professionalisering van 

een franchise-model (gekoppelde ondernemingen met uitwisseling kennis, met de 

“campingbaas” als metafoor).  

 De financieringsvraag bestaat eigenlijk uit vier componenten: 

1. Investering in vastgoed; dit hoort bij de gebouweigenaar. De kosten kan hij 

verdisconteren in de huurprijs. 

2. Exploitatielasten (gas, water, licht): neem deze mee in de servicekosten. 

3. Inventaris: hiervoor kunnen gelden van derden worden gebruikt (fondsen, goede 

doelen, gemeenten). 

4. Beheer: financieren via stichtingen of via coöperatief gebruik door bewoners.  

 

Reactie Taskforce: 

Interessant om op zoek te gaan naar preventiegeld en te kijken welke mogelijkheden er zijn 

voor zorgverzekeraars om preventiemiddelen in te zetten. Daarnaast is het belangrijk om een 

gelijk speelveld tot stand te brengen bij het uitschrijven van tenders. Het investeren in 

collectieve voorzieningen moet iets opleveren in plaats van dat inschrijvers worden afgerekend 

op lagere opbrengsten. Tot slot is de gedachte van een campingbaas een interessant concept 

om te jongleren met geldstromen en deze bij elkaar te brengen. Randvoorwaarde is het zorgen 

voor financiering van de inzet van de campingbaas zelf.  

 

Terugblik Hans op de werksessie  

Het was mooi om met zoveel ervaring aan tafel te zitten en te merken dat iedereen het belang 

van realisatie van collectieve voorzieningen onderkent. Die vanzelfsprekendheid moeten we 

met elkaar blijven uitdragen.  
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Duidelijk is dat de vastgoedeigenaar verantwoordelijk is, maar niet alleen moet staan in het 

vinden van financiering. Een regierol voor de gemeente is een vereiste en het instrument van 

prestatieafspraken past daarbij. Een belangrijk inzicht is dat je moet redeneren vanuit de schaal 

van wijk of buurt. Maatwerk is belangrijk. Wat daarbij kan helpen, is het ontwikkelen van een 

aantal archetypen waarop een MKBA wordt gemaakt. En denk ook aan de opstellen van een 

routekaart: breng in beeld welke stappen moeten worden gezet om tot realisatie en duurzame 

exploitatie van collectieve voorzieningen te komen. Tot slot is het goed om oog te hebben voor 

de ruimte in het stelsel en de mogelijkheden om daarin eventueel veranderingen aan te 

brengen. Denk bijvoorbeeld aan het woningwaarderingssysteem of aan betrokkenheid van de 

zorgverzekeraars.  

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de waardering van de werksessie door de 

deelnemers. 
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FOLLOW-UP TASKFORCE 

 
De werksessie heeft een aantal interessante aanknopingspunten opgeleverd voor het vinden 

van oplossingen. De Taskforce heeft aangegeven met de volgende punten verder te gaan 

uitwerken: 

1. Ontwikkeling van een aantal archetypen die model staan voor de 

financieringsmogelijkheden van collectieve voorzieningen. 

2. Het opstellen van een routekaart om de stappen in beeld te brengen die partners 

kunnen/moeten zetten in de realisatie van een collectieve voorziening, met daarbij de rollen 

en financieringsmogelijkheden van potentiële betrokkenen.  

3. Uitwerken van het model van de campingbaas: sociaal ondernemer als motor/realisator en 

exploitant van gewenste ontwikkelingen. Wat is nodig om dit concept succesvol tot 

uitvoering te brengen?  
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Bijlage 2 Overzicht verwachte bijdrage door Taskforce 

Vraag: Wat kunnen we vandaag doen om te zorgen dat de Taskforce hier stappen in kan 
zetten? 
Het belangrijk maken Concrete voorbeelden 

Kennis delen en innovaties; out of the 
box denken met elkaar 

Awareness bij gemeenten 

Iemand probleemeigenaar maken Voorbeeld Mkba's maken 

Probleem uiteen rafelen Agenderen 

Goede voorbeelden uitwisselen. Instrumentenkoffertje 

Samenwerking stimuleren Schaalbare methodiek voor instellingen presenteren 

Duidelijkheid over labeling 
gemeentefonds 

ondernemerschap 

Synergie naar vraag per gebied faciliteren De 62% die het gelukt is haar kennis laten delen met 
de ‘rest’. En de rest van NL daarmee voeden. Wij zijn 
samen geen 100% afspiegeling 

Voorbeelden delen Gemeente regierol 

Kennis delen 
Agenderen 

Er is zoveel mogelijk, informatie geven, Regelgeving 
aanpassen 

Financieringen aan elkaar koppelen Eigenaar en gebruiker scherp krijgen 

Oplossingen verzamelen Agenderen en goede voorbeelden publiceren 

Stappenplan maken Voorbeelden 

Verbinden en routekaart ontwikkelen Agendering 
Goede voorbeelden verzamelen. Gezamenlijke 
opgave en samenwerking verwerken in 
verantwoording. 

De noodzaak volledig duidelijk maken Regie binnen de gemeente tussen wonen en zorg 
verbeteren 
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Bijlage 3: knelpuntenanalyse 

Probleemanalyse en mogelijke oplossingsrichtingen Financiering 

collectieve voorzieningen 

d.d. 30 oktober 2020 

De Taskforce Wonen en Zorg heeft in zijn werkplan 2020 aangegeven een aantal hardnekkige 

vraagstukken te willen aanpakken. Eén van die vraagstukken is de financiering van collectieve 

voorzieningen in geclusterde woonvormen. Iedereen is het erover eens dat fysieke 

voorzieningen (bijv. ontmoetingsruimtes) en sociaal beheer (bijv. een flatcoach) belangrijk zijn 

voor zelf- en samenredzaamheid van bewoners en kan bijdragen aan leefbaarheid in de wijk. 

De realisatie van deze voorzieningen en exploitatie op langere termijn blijken in de praktijk 

dikwijls ingewikkeld.  

Ter voorbereiding op de werksessie over dit vraagstuk (d.d. 4 november), is voorliggende 

beknopte probleemanalyse opgesteld, die is aangevuld met inzichten uit het webinar (cursieve 

tekst) dat op 26 oktober plaatsvond over dit onderwerp.  

1. REGULIERE FINANCIERINGSSTROMEN ZIJN LASTIG TE BENUTTEN 

 De bekostiging van fysiek en sociaal beheer is bij geen enkele partner geborgd; 

gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties hebben hiervoor geen gelabeld budget.  

 Voor geclusterde woonvormen met veel sociale huurwoningen is het financieren van de 

collectieve voorzieningen via doorberekening van servicekosten aan de bewoners, niet 

haalbaar.  

 Per 2018 heeft het ministerie van VWS de subsidieregeling zorginfrastructuur beëindigd. 

Deze subsidieregeling – voorheen Beleidsregel Zorginfrastructuur – voorzag in de 

financiering van investerings- en exploitatiekosten van extramurale zorginfrastructuur. Het 

kon daarbij gaan om ontmoetingsruimtes, wijksteunpunten of technologische 

voorzieningen. De beschikbare middelen zijn overgeheveld naar het gemeentefonds. 

Onduidelijk is of gemeenten deze middelen op lokaal niveau hebben gelabeld en hoe deze 

middelen nu worden aangewend. 

 Naast de feitelijke realisatie van fysiek en/of sociaal beheer gaat het vraagstuk ook over 

de exploitatie op langere termijn. De direct betrokken partners werken met een 

verschillende tijdshorizon (gemeenten: 4 jaar/collegeperiode; woningcorporaties: 30 jaar; 

zorgorganisaties: 1-5 jaar, afhankelijk van de contractering van de gemeente, 

zorgverzekeraar en/of zorgkantoor). Dat maakt het lastig om voor de lange termijn 

commitment te krijgen.  

 Zorgorganisaties willen vaak wel meedenken of menskracht leveren, maar kunnen niet 

meefinancieren omdat hier geen inkomsten tegenover staan.  

 In een VPT, MPT of PGB – bedoeld voor mensen die een Wlz-indicatie verzilveren in de 

thuissituatie – is geen vergoeding opgenomen voor financiering van huisvesting en 

collectieve voorzieningen.  
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Mogelijke oplossingsrichtingen 

In het webinar werd gesuggereerd dat het mogelijk zou zijn om: 

1. Componenten te lichten uit bestaande financieringsstromen en die te benutten voor de 

financiering van collectieve voorzieningen. 

2. Een preferente handelwijze te benoemen voor hoe om te gaan met bestaande 

financieringsstromen, die bijdraagt aan de realisatie en exploitatie van collectieve 

voorzieningen (bv voor Wmo-voorveld/algemene voorzieningen). 

 

2. ONVOLDOENDE INZICHT IN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN EN BATEN 

 Inzicht ontbreekt in maatschappelijke kosten en baten van collectieve voorzieningen. Wat 

levert een euro die ingezet wordt voor fysiek en/of sociaal beheer op? Welke indicatoren 

zijn geschikt om te gebruiken? Waar vallen de revenuen?  

 Fysiek en sociaal beheer kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven. Nu 

geldt voor vrijwel elk initiatief dat sprake is van maatwerk. Dat komt door de doelgroep (de 

omvang en diversiteit van de problematiek/gewenste zorg en ondersteuning), de beoogde 

functies (functie alleen voor de woonvorm zelf, buurtfunctie, zorgfunctie), de intensiteit 

(24/7 of beperkte tijden) en de degenen die het beheer uitvoeren (professionals en/of 

vrijwilligers). Het ontbreekt aan inzicht hoe een sluitende businesscase eruit ziet onder 

uiteenlopende omstandigheden.  

 Woonzorg Nederland pleit voor businesscases waarin bewoners zelf activiteiten 

organiseren en beheren, terwijl de woningcorporatie faciliteert. Ingewikkeld is dat steeds 

sprake is van (lokaal) maatwerk. 

 In het webinar is benoemd dat een minimale schaal (40 woningen, rekening houdend met 

regionale verschillen) nodig is om dit haalbaar te maken, maar daarover bestaat geen 

eenduidigheid onder de deelnemers.  

 Een meewerkende gemeente is cruciaal voor succesvolle initiatieven. Dat geldt met name 

voor een sluitende businesscase en voor het maken van afspraken over de grond.  

 De in het webinar geïntroduceerde metafoor van de camping, met campingbaas, sprak zeer 

aan. Uitgangspunt is dat wordt gekeken met de blik van een (sociaal) ondernemer, waarbij 

de individuele onderdelen mogelijk niet winstgevend zijn, maar het geheel van waarde is.  

Mogelijke oplossingsrichting 

In het webinar kwam de behoefte aan een maatschappelijke businesscase naar voren, maar 

werd ook gesuggereerd dat die al is opgesteld (maar dan mogelijk niet erg bekend is). 
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3. ONBEKENDHEID VAN MOGELIJKHEDEN OM MET ANDERE FINANCIERS DE BUSINESSCASE ROND TE 

KRIJGEN 

 Onduidelijk is welke rol beleggers, particuliere fondsen, goede doelen en sociaal 

ondernemers kunnen spelen in de realisatie en duurzame exploitatie van collectieve 

voorzieningen, en welke voorwaarden zij hanteren.  

 Het ontbreekt aan een duidelijke probleemeigenaar en aan een regisseur die de 

verantwoordelijkheid voelt / pakt om dit vraagstuk te tackelen.  

 Bijzondere Plekken/Bijzondere Gasten hanteert de metafoor van een ‘campingbaas’ die 

deze regierol op zich neemt. Kwaliteiten van de rol: ondernemend, gastvrij, verbonden met 

de buurt. De campingbaas zet in op het faciliteren van verblijf (voor inwoners én bedrijven), 

op de aanwezigheid van retail en op ruimte voor ontwikkeling.  

 Platform31 werkt middels het project ‘Woonvarianten voor senioren’ aan de totstandkoming 

van nieuwe wooninitiatieven voor senioren met de nadruk op wonen voor midden- en lage 

inkomens. Daarvoor worden exploitatiemodellen ontwikkeld. Inmiddels is duidelijk dat een 

combinatie van maatschappelijke én commerciële voorzieningen voor initiatieven wenselijk 

is. De middelen daarvoor kunnen komen uit verschillende bronnen, en daarvoor is nodig 

om wet- en regelgeving goed te kennen en mogelijke financieringsbronnen op een rij te 

hebben. 

 Bijzondere Plekken/Bijzondere Gasten maakt inzichtelijk wat de noodzaak is om al in de 

voorbereidende fase te kijken als (sociaal) ondernemer en daarbij behorende keuzes te 

maken (bijvoorbeeld gebruik van horeca-CAO en geen zorgarchitect voor het 

horecagedeelte van collectieve voorzieningen).  

Mogelijke oplossingsrichting 

Alternatieve financiers en financieringsbronnen verkennen, en weten welke voorwaarden zij 

stellen. 
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Bijlage 4: waardering werksessie 

 
 
 
 
 
 
 


