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Voorwoord 

Door het maken van overkoepelende convenantsafspraken willen woningcorporaties, zorgaanbieders en 
gemeente in Den Haag beter samenwerken aan de succesvolle uitstroom van cliënten naar zelfstandig wonen 
in de wijk.  
 
Het veld beweegt zich (langzaam) richting ‘’beschermd thuis, tenzij…’’. Praktische afspraken over 
convenantswoningen dragen bij aan deze ontwikkeling. Tegelijk sluiten we met de afspraken aan bij de staande 
praktijk van de inzet van convenantswoningen voor cliënten die vanuit een voorziening klaar zijn om zelfstandig 
te gaan wonen en daarbij nog begeleiding nodig hebben.  
 
Met deze overkoepelende convenantsafspraken gelden nu voor alle zorgaanbieders en corporaties dezelfde 
voorwaarden ten aanzien van bemiddeling van de betreffende zorgdoelgroepen en worden de belangen van 
individuele cliënten, de directe woonomgeving en omwonenden geborgd. Er ontstaat een jaarlijkse cyclus van 
uitstroomprognoses, verdeling van woningen over aanbieders en corporaties, monitoring en verantwoording. 
 
Partijen zijn zich ervan bewust dat het aantal beschikbare convenantswoningen kleiner is dan de behoefte en 
dat het maken van afspraken over prioritering een belangrijk onderdeel van de samenwerking is. Afgesproken 
is dat de gemeente de schaarse woningen over zorgdoelgroepen en aanbieders verdeelt. Hiermee wordt de 
woonruimteverdeling transparanter gemaakt en kan beter op beleidsdoelstellingen van de gemeente gestuurd 
worden (verdeling van woningen over verschillende doelgroepen). Partijen zorgen gezamenlijk voor een 
transparante sturing en verantwoordingsmethodiek ten aanzien van welke cliënt een convenantswoning krijgt. 
 

Ondergetekenden 

 
1. De gemeente DEN HAAG, gevestigd aan Spui 70 te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door drs. Ludo J. T. Steenmetser, directeur, daartoe aangewezen door de burgemeester van Den Haag 

krachtens artikel 171 van de Gemeentewet; hierna te noemen “de gemeente”;  

 
2. de Stichting Arcade mensen en wonen, met Kamer van Koophandel nummer 27212889, gevestigd en 

kantoorhoudende te Naaldwijk aan de Stokdijkkade 26, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar directeur-bestuurder, R. Lemson; hierna te noemen: “de corporatie”;  
 

3. de Woningstichting Haag Wonen, met Kamer van Koophandel nummer 27070420, gevestigd en 
kantoorhoudende te Den Haag aan de Waldorpstraat 80, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar bestuursvoorzitter, M. Baba; hierna te noemen: “de corporatie”;  
 

4. de Stichting Staedion, met Kamer van Koophandel nummer 27070802, gevestigd en kantoorhoudende 
te Den Haag aan de Koningin Julianaplein 2, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
bestuursvoorzitter, W. M. K. Krzeszewski; hierna te noemen: “de corporatie”;  
 

5. de Stichting Vestia, met Kamer van Koophandel nummer 29034021, gevestigd en kantoorhoudende te 
Rotterdam aan de Watermanweg 50, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur 
wonen, R. Straver; hierna te noemen: “de corporatie”;  
 

6. de Stichting Vidomes, met Kamer van Koophandel nummer 27212980, gevestigd en kantoorhoudende 
te Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, D. L. 
Braal-Verhoog; hierna te noemen: “de corporatie”;  
 

7. de Stichting Wooninvest, met Kamer van Koophandel nummer 27082731, gevestigd en 
kantoorhoudende te Voorburg aan de Charlotte van Pallandtlaan 2, in deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, M.L. Straks; hierna te noemen: “de corporatie”;  
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8. de Stichting Anton Constandse, met Kamer van Koophandel nummer 41155311, gevestigd en 
kantoorhoudende te Den Haag aan De Werf 15, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
bestuurder, A. I. E. M. Daams; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

9. de Stichting Brijder, met Kamer van Koophandel nummer 27321698, gevestigd en kantoorhoudende te 
Den Haag aan de Monsterseweg 93, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gemandateerd 
bestuurder bedrijfsvoering, J.H.M. van Bussel; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

10. de Stichting Exodus Zuid-Holland, met Kamer van Koophandel nummer 41152777, gevestigd en 

kantoorhoudende te Den Haag aan de Frankenslag 162, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar directeur-bestuurder, L. van der Well; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 

 
11. de B.V. Fivoor, met Kamer van Koophandel nummer 61980080, gevestigd en kantoorhoudende te 

Rotterdam aan de Diergaardesingel 69A, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
bestuurders, J. S. Gast en E. D. M. Masthoff; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

12. de Stichting Ribw Fonteynenburg, met Kamer van Koophandel nummer 41151355, gevestigd en 
kantoorhoudende te Rijswijk aan het Papyruspad 1, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
directeur-bestuurder, M. C. Van Leeuwen; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

13. de Stichting 's Heeren Loo Zorggroep, met Kamer van Koophandel nummer 41190166, gevestigd en 
kantoorhoudende te Amersfoort aan de Berkenweg 11, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar directeur vastgoed, R. H. B. Brouns; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

14. de Stichting Humanitas voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag, met Kamer van 
Koophandel nummer 41202793, gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein aan de Newtonbaan 5, 
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Voorzitter raad van bestuur, F. J. M. van der Linden; 
hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

15. de Stichting Ipse de Bruggen, met Kamer van Koophandel nummer 27321808, gevestigd en 
kantoorhoudende te Zoetermeer aan de Louis Braillelaan 42, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar voorzitter raad van bestuur, J.G.A. van Hoek; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

16. de Stichting Jeugdformaat, met Kamer van Koophandel nummer 27255600, gevestigd en 
kantoorhoudende te Rijswijk aan de Fleminglaan 12, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haarbestuurder, B. Timman; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

17. de Kessler Stichting, met Kamer van Koophandel nummer 27047100, gevestigd en kantoorhoudende 
te Den Haag aan de De la Reyweg 530, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, 
A. Schinkelshoek; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

18. de Stichting Leger des Heils Welzijn- en gezondheidszorg Noordwest, met Kamer van Koophandel 
nummer 41208154, gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan de Spoordreef 10, in deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar regiodirecteur, A.G.C. van de Haar; hierna te noemen: “de 
zorgaanbieder”; 
 

19. de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, met Kamer van Koophandel nummer 
855175990, gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan de Spoordreef 10, in deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, H. M. Don; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

20. de Stichting Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie, met Kamer 
van Koophandel nummer 02071053, gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden aan de 
Oostergoweg 1 e + 1 g, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar regiodirecteur West, R. 
Brandsema; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 



 

Pagina 3 van 17 
 

21. de Stichting Middin, met Kamer van Koophandel nummer 27310787, gevestigd en kantoorhoudende 
te Rijswijk aan de Prinses Beatrixlaan 16, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter 
Raad van Bestuur, S.L.W. Schoch; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

22. de B.V. Parnassia Haaglanden, met Kamer van Koophandel nummer 27321702, gevestigd en 
kantoorhoudende te Den Haag aan de Monsterseweg 93, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar bestuurder, J. Verbeeck; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

23. de Stichting Perspektief, met Kamer van Koophandel nummer 27267282, gevestigd en 
kantoorhoudende te Delft aan de Vulcanusweg 277, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
regiodirecteur West, M. C. Heringa; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

24. de B.V. Werk & Begeleiding Zuid Holland en Zeeland, met Kamer van Koophandel nummer 64376117, 
gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan de Wijersstraat 1, in deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haarregiomanager Zuid-Holland/Zeeland, E. De Jong; hierna te noemen: “de 
zorgaanbieder”; 
 

25. de Stichting Reclassering Nederland, met Kamer van Koophandel nummer 41085610, gevestigd en 
kantoorhoudende te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 179, in deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar regiodirecteur regio Zuid-West, J. J. N. Westerik; hierna te noemen: “de 
zorgaanbieder”; 
 

26. de Stichting Xtra Plus, met Kamer van Koophandel nummer 61756911, gevestigd en kantoorhoudende 
te Den Haag aan de Zichtenburglaan 260, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter 
Raad van Toezicht, E. Lemstra; hierna te noemen: “de zorgaanbieder”; 
 

gezamenlijk te noemen: “partijen”. 
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Overwegingen  

Omdat  

• Partijen het wenselijk achten om de bestaande convenanten tussen zorgaanbieders en 
woningcorporaties met betrekking tot de huisvesting van zorgdoelgroepen in het werkgebied Den 
Haag te vervangen door één nieuw convenant waarin ook de gemeente partner wordt.  

• Partijen willen samenwerken om zelfstandig wonen voor zorgdoelgroepen mogelijk te maken en te 
bespoedigen. 

• De afspraken in dit convenant uitsluitend van toepassing zijn op zorgdoelgroepen (zoals in de 
definities beschreven zijn). 

• Partijen de gezamenlijke opgave hebben om inwoners die nu nog (semi-) intramuraal wonen, dak- of 
thuisloos zijn, te ondersteunen bij het zelfstandig wonen.  

• Partijen – ieder vanuit de eigen wettelijke verantwoordelijkheid en mogelijkheden – zich bereid 
verklaren tot samenwerking met betrekking tot huisvesting met begeleiding en de afspraken in dit 
convenant onderschrijven. 

• Partijen onderkennen dat bij de huisvesting van zorgdoelgroepen zo veel mogelijk moet worden 
voorkomen dat er nadelige effecten ontstaan op het woongenot van omwonenden.  

• Woonbegeleiding op maat een voorwaarde is voor het beschikbaar stellen van de 
convenantswoningen uit de schaarse sociale woningvoorraad. 

• De woonruimteverdeling Den Haag 2019 op grond van de Huisvestingsverordening toestaat dat er 
door de corporaties voorrang wordt gegeven bij de toewijzing van woningen aan kwetsbare groepen. 

• De woningen die door de corporaties worden geleverd in het kader van dit convenant betreffen de 
bestaande woningvoorraad van de woningcorporaties en staan los van de nieuwbouwopgave gericht 
op de huisvesting van zorgdoelgroepen.  

• Zorgaanbieders kunnen toetreden tot de samenwerking op basis van een inkooprelatie met de 
gemeente Den Haag, het zorgkantoor of Justitie. De gemeente maakt hierin keuzen, waarbij ook de 
omvang van de potentiele doelgroep en uitvoeringsaspecten van toetreding van een nieuwe partner 
een rol spelen. 

• De gemeente vanuit haar lokale verantwoordelijkheid voor huisvesting van zorgdoelgroepen jaarlijks 
vaststelt hoeveel woningen voor welke zorgdoelgroep van welke zorgaanbieder gereserveerd dienen 
te worden. 

• Partijen overeengekomen zijn dat de gezamenlijkheid tot uitdrukking wordt gebracht in een 
koepelconvenant en dat dit koepelconvenant de bestaande convenanten en afspraken, in een 
geactualiseerde vorm, vervangt. Bilaterale detail-afspraken tussen partners passen binnen de kaders 
van dit convenant.  

Besluiten zij tot de volgende afspraken met elkaar:  

 

Overeenkomst  

Begripsbepalingen  

a. Begeleiding: woonbegeleiding en/of behandeling op maat, o.a. gericht op zelfstandig wonen.  
b. Begeleidingsovereenkomst: overeenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder waarin is vastgelegd dat de 

cliënt begeleiding of zorg ontvangt en voor welke duur (niet de inhoud van de begeleiding) en waarin een 
koppeling met de huurovereenkomst is vastgelegd. Hieronder is dus ook begrepen de zorgovereenkomst 
die zorgaanbieders aangaan met GGZ-cliënten.   

c. Cliënt: iemand die hulp of zorg ontvangt of gaat ontvangen, thuis of in een instelling. 

d. Convenantswoning: reguliere sociale huurwoningen, verspreid door het bezit van woningcorporaties, die 
door woningcorporaties worden aangeboden aan door de betrokken zorgaanbieders voorgedragen 
cliënten in het kader van de afspraken in dit koepelconvenant. Convenantswoningen bieden voor cliënten 
(zicht op) een duurzame huisvestingsoplossing, waarbij acceptatie van ondersteuning/ behandeling door 
de cliënt onderdeel is van de afspraken; de indicatiestelling kan variëren en is maatwerk. Cliënt betaalt 
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huur aan de corporatie of aan de zorgaanbieder (tenzij de cliënt nog tijdelijk een intramurale indicatie 
heeft).  

e. Corporatie: toegelaten instelling dan wel een verhuurder van sociale huurwoningen tot de 
huurliberalisatiegrens. 

f. Gemeente: gemeente Den Haag. 
g. Housing First: hulpverleningsconcept dat zich richt op het direct huisvesten van dakloze personen in een 

zelfstandige woning. Deze mensen krijgen een woning en starten daarnaast tegelijkertijd intensieve, 

integrale ondersteuning bij hun verdere herstel.  
h. Huurder of kandidaat-huurder: cliënt uit zorgdoelgroepen die een convenantwoning huurt of in 

aanmerking komt voor een convenantswoning. 
i. Liberalisatiegrens: de huurprijs die de grens markeert tussen een sociale huurwoning en een woning in de 

vrije sector. 
j. Maatwerkarrangement (MWA): ondersteuning binnen het kader van de Wmo geleverd in de vorm van 

een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften 
van een individu.  

k. Omklappen: wanneer een tijdelijke huurovereenkomst gecombineerd met woonbegeleiding, die tussen 
een cliënt en de woningcorporatie is gesloten, na het verstrijken van de bepaalde tijd niet eindigt, maar 
voor een onbepaalde tijd wordt voortgezet of wanneer een intermediair verhuurde woning contractueel 
op naam van de cliënt komt. Het begrip wordt dus gebruikt bij zowel rechtstreekse als intermediaire 
verhuur. 

l. Partijen: de gezamenlijke deelnemers aan dit convenant. 
m. Passend toewijzen: het proces waarbij woningcorporaties sociale huurwoningen toewijzen aan huurders, 

passend bij het inkomen en de huishoudgrootte van de huurders, conform de Rijksregels. 

n. (Semi)-intramuraal wonen: alle voorkomende woonvormen van beschermd, beschut of begeleid wonen, 
waarbij de cliënt wel (semi-intramuraal) of geen (intramuraal) huur betaalt en verblijft op basis van de te 
ontvangen begeleiding en/of behandeling.  

o. Zorgaanbieder: organisatie die de begeleiding verzorgt aan cliënten op basis van een Wmo-beschikking 
van de gemeente dan wel binnen een justitieel kader, of binnen de Wet langdurige zorg (o.a. DBC). Voor de 
leesbaarheid worden in dit koepelconvenant ook de reclasseringsorganisaties onder de titel zorgaanbieder 
gevat. 

p. Zorgdoelgroepen: cliënten die potentieel in aanmerking kunnen komen voor convenantswoningen.  

• Dit zijn (jong)volwassenen afkomstig uit een woonvorm van één van de convenantspartners in de 
gemeente Den Haag, waar zij 24/7 (kunnen) verblijven, die klaar zijn om uit te stromen naar 
zelfstandig wonen en in aanmerking komen voor een indicatie voor ambulante (Wmo)begeleiding, 
waarvoor geldt dat de convenantswoningen een grote stap richting zelfredzaamheid/ stabiliteit 
mede mogelijk maakt.  
Zij verblijven in een woonvorm gefinancierd vanuit residentiele jeugdhulp, of in een gemeentelijk 
gesubsidieerde/ Wmo-MWA gefinancierde woonvorm of op een intramurale plek waar ze op 
grond van de GGZ, Wlz (o.a. DBC) of Indicatiestelling Forensische Zorg verblijven.  

• Daarnaast kunnen er groepen cliënten, die niet per definitie uitstromen uit een eerder genoemde  
setting, aangewezen worden als doelgroep. Dit zijn cliënten uit de nachtopvang/noodopvang, 
overige dak- en thuisloze ambulante cliënten, cliënten die aangedragen worden door de 
(jeugd)Reclassering (justitiabelen) allen met een indicatie voor (woon)begeleiding. 

• Alsmede de doelgroep van Housing First/ Housing First Jongeren. Deze wordt gevormd door 
Haagse daklozen met complexe en meervoudige problematiek (als gevolg van psychiatrische 
aandoeningen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblemen), die niet zelfredzaam zijn en 
onvoldoende aansluiting vinden bij wat in Den Haag aan (opvang)voorzieningen wordt 
aangeboden en waarvan wordt verwacht dat ze (met begeleiding) in staat zijn om (binnen 
afzienbare tijd) zo zelfstandig mogelijk te wonen. Hierna te noemen Housing First cliënten. 
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Artikelen 

 

1. Verantwoordelijkheden 

De partijen die deelnemen aan dit convenant hebben verantwoordelijkheid in de huisvesting en 
begeleiding van kwetsbare mensen, waaronder: 
 
Alle partijen 
Partijen zijn in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor: 

a. Een goede samenwerking bij bemiddeling, woningtoewijzing en begeleiding van huurders.  
b. Het oog hebben voor en zorgvuldig afwegen van de belangen van zowel huurders als omwonenden. 
c. Een goede monitoring, waaronder deelname aan het monitoringsoverleg (vier keer per jaar) en het 

aanleveren van voor de monitor benodigde informatie. 
d. Het maken van werkafspraken met elkaar, als uitvloeisel van dit convenant, zoals in ieder geval over 

omgaan met overlast, privacygevoelige informatie en de manier van monitoring.  
e. Het bespreekbaar maken, initiëren en/of uitvoeren van aanvullende projecten en plannen die 

bijdragen aan de succesvolle uitvoering van het koepelconvenant, zoals bijvoorbeeld op het terrein 
van preventie, vroeg-signalering en terugvalopties voor cliënten. 

f. De evaluatie en eventuele herziening van zowel het koepelconvenant als de hieruit voortvloeiende 
werkafspraken. 

 
Gemeente 
De gemeente is verantwoordelijk voor:  

a. Het woonbeleid en prestatieafspraken met woningcorporaties over de aantallen te leveren 

convenantswoningen. 

b. Het vaststellen van een jaarlijkse verdeling van convenantwoningen over de verschillende 

zorgdoelgroepen en zorgaanbieders, mede op basis van een jaarlijkse uitvraag van 

uitstroomprognoses bij aanbieders. 

c. Organiseren van het proces om tot werkafspraken te komen. 

d. Besluitvorming over toetreding tot het convenant van nieuwe zorgaanbieders, na overleg met de 
convenantspartijen. De kwaliteit van zorgaanbieders die kunnen toetreden tot de 
samenwerkingsafspraken wordt door de gemeente gewaarborgd door een koppeling te maken 
met de aanbesteding MWA.  

e. Het tijdig verstekken van een passende MWA indicatie (tenzij sprake is van andere financiering).  
f. De voorbereiding, organisatie en verslaglegging van het monitoringsoverleg. 
g. Regulier organiseren van kwalitatieve evaluatiemomenten en het betrekken van cliëntorganisaties 

hierbij.   
h. Regie voeren wanneer één van de partijen prestaties niet kan of wil leveren. 
i. Het voordragen van kandidaten vanuit het Daklozenloket. 

 
Corporaties 
De corporaties zijn verantwoordelijk voor: 

a. Uitvoering van de prestatieafspraken met de gemeente ten aanzien van de aantallen te leveren 

convenantswoningen.  

b. Verdeling van de door de gemeente toegewezen aantallen cliënten per zorgaanbieder. 

c. Passend toewijzen van woonruimte na aanmelding van de cliënt bij de woningcorporatie, zo veel 
mogelijk binnen drie maanden. Corporaties bieden maatwerk in de toewijzing van woningen 
o.b.v. omgevingsfactoren en door de zorgaanbieders aangegeven kenmerken van de huurder. 

d. Het bieden van een huurcontract, met voorwaarden die passen binnen de afspraken in het 

koepelconvenant.  

e. Het gezamenlijk met de zorgaanbieders zoeken naar oplossingen bij huurders die overlast 

veroorzaken. Het is wenselijk om hierin zoveel mogelijk preventief te werken om te voorkomen 

dat er overlast ontstaat. 

f. Het aanleveren van voor het monitoringsoverleg benodigde gegevens. 
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Zorgaanbieders  
De zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor: 

a. Het  samen met de cliënt bepalen van perspectief op herstel/ uitstroom en (indien van 
toepassing) start intramurale voorfase/ toeleidingsfase, gericht op het bevorderen van 
zelfstandigheid.  

b. De selectie van cliënten die in aanmerking komen voor een convenantswoning. 
c. Op de juiste wijze aanmelden van kandidaat huurders bij woningcorporaties, inclusief een 

passendheidstoets in geval van intermediaire verhuur. (Zie werkafspraken 2.3).  
d. Het bieden van een begeleidingsovereenkomst met de cliënt, die past binnen de afspraken in het 

koepelconvenant.  
e. Continuïteit van de benodigde begeleiding van cliënten tijdens het afgesproken traject. 
f. Het zoveel mogelijk voorkomen van huurachterstanden en van overlast voor de omwonenden of 

in het wooncomplex, tijdens het afgesproken traject.  
g. Het gezamenlijk met de corporaties zoeken naar oplossingen bij huurders die overlast 

veroorzaken. Het is wenselijk om hierin zoveel mogelijk preventief te werken om te voorkomen 
dat er overlast ontstaat. 

h. Het toezien op en zo nodig begeleiden van cliënten bij de inschrijving in Woonnet Haaglanden, 
voor zover van toepassing. 

i. Het tijdig aanvragen van de benodigde (her)indicatie, indien van toepassing. 
j. Het, indien nodig, tijdig zorgdragen voor een overdracht van cliënt aan een voorliggende 

voorziening, bij afloop van de indicatie.  
k. Het aanleveren van de voor het monitoringsoverleg benodigde gegevens. 
l. Het jaarlijks aanleveren van een uitstroomprognose voor de verschillende zorgdoelgroepen aan 

de gemeente. 
m. Het jaarlijks aanleveren aan de betrokken corporaties van een bestuursverklaring in geval van 

intermediaire verhuur.  
 
 

2. Overlegstructuur 
 

De gemeente organiseert eenmaal per kwartaal een monitoroverleg met alle partijen en zorgt voor 
verslaglegging.  
 
Taken van dit overleg zijn: 
a. Het monitoren van en rapporteren over de afspraken uit dit koepelconvenant. 
b. Inzicht bieden, door gegevensaanlevering vanuit alle partijen, in onder andere het aantal verhuringen, 

de herkomst (v.w.b. instelling) van geplaatste cliënten, de financieringsbron en soort contract. Dit alles 
met behoud van anonimiteit van cliënt/huurder.  

c. Het gedurende het jaar maken van voorstellen voor eventuele herverdeling onder zorgaanbieders, 
wanneer dreigt dat toegewezen aantallen woningen ongebruikt blijven. 

d. Het signaleren van knelpunten in de onderlinge samenwerking. 
e. Het evalueren en door-ontwikkelen van dit convenant en bijbehorende werkafspraken  
f. Zo nodig voorstellen doen voor aanpassingen van het koepelconvenant en/of de werkafspraken en dit -

na besluitvorming door alle betrokken organisaties- gezamenlijk uitvoeren. 
g. Het leveren van informatie voor het organiseren van de jaarlijkse verdeling van de woningen. 

 
 

3. Verhuurproces  
 

a. Toewijzen van woningen is de verantwoordelijkheid van de corporatie. Zij draagt zorg voor een 
passende plaatsing op basis van de door zorgaanbieder aangeleverde informatie over cliënt en met in 
achtneming van de lokale leefbaarheidssituatie. Dit onderdeel is uitgewerkt in de Werkafspraken, 
paragraaf 2 en 3. 

b. Convenantswoningen hebben één van de twee volgende huurcontracten, beide worden voor 
bepaalde duur aangegaan: 
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i. een huurovereenkomst waarbij de wooneenheid rechtstreeks door de corporatie 
verhuurd wordt aan een cliënt. Deze huurovereenkomst eindigt -als aan de 
wettelijke vereisten (zoals opzegtermijn) is voldaan- van rechtswege na het 
verstrijken van de overeengekomen bepaalde duur.  

ii. een huurovereenkomst die op naam staat van de zorgaanbieder (intermediaire 
verhuur).   

c. De keuze voor één van de twee contractvormen vindt plaats op basis van de volgende uitgangspunten: 

i) Zowel rechtstreekse als intermediaire verhuur is mogelijk, waarbij rechtstreeks 

verhuur het best aansluit op de landelijke ontwikkelingen rondom de huisvesting van 

zorgdoelgroepen (scheiden wonen/ zorg). 

ii) Tussen corporatie en zorginstelling vindt overleg plaats over de passende 

contractvorm voor concrete gevallen of groepen cliënten. Dit mede tegen de 

achtergrond van de financieringsystematiek van de (zorg)begeleiding van de cliënt. 

iii) De corporatie bepaalt het contractaanbod, de voorkeur van de zorginstelling is 

daarbij zwaarwegend.  

d. De (onder)huurovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met een begeleidingsovereenkomst tussen 
de huurder en de zorgaanbieder. De begeleiding is uitgewerkt in de Werkafspraken, paragraaf 4. 

e. De intentie is dat na afloop van de begeleidingsperiode de betreffende cliënt een huurovereenkomst 
voor onbepaalde tijd voor de woning aangaat. De wijze waarop deze omklap tot stand komt, is 
geregeld in de Werkafspraken bij dit convenant, paragraaf 7. 

f. In de Werkafspraken behorende bij dit convenant zijn, in paragraaf 6, afspraken over de aanpak van 
overlast opgenomen. 

g. Ontbinding van de huurovereenkomst door de betrokken verhuurder kan conform het huurrecht 
worden gevorderd, indien de huurder ofwel zich niet houdt aan de algemene voorwaarden ofwel 
wanneer de huurder zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden voor begeleiding. Veelal zal 
daarvoor een gang naar de rechter nodig zijn. 

 
 

4. Informatieverstrekking 
 
a. Partijen hebben op grond van de vigerende wetgeving een eigen rol en verantwoordelijkheid in 

het delen van voor de woningtoewijzing relevante gegevens. 
b. Voor de aanmelding voor een woning neemt de zorgaanbieder namens de kandidaat-huurder, 

met zijn/haar toestemming, contact op met de corporaties.  
c. De zorgaanbieder beschrijft met wie welke gegevens worden gedeeld.  
d. In de begeleidingsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de kandidaat-huurder is vastgelegd 

dat de zorgaanbieder, bij weigering van de begeleiding door de cliënt, dit meldt aan de betrokken 
corporatie. 

e. De corporaties worden niet geïnformeerd over het justitiële en behandel- en begeleidings- 
verleden van de kandidaat-huurder. 

 
 

5. Geheimhouding en informatie-uitwisseling 

 
a. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zijn alle partijen verwerkingsverantwoordelijke 

in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Partijen zullen bij het verwerken 
van persoonsgegevens voldoen aan de vereisten van AVG. 

b. Partijen verplichten zich binnen het kader van de samenwerking informatie uit te wisselen voor zover 
op basis van de AVG mogelijk is en binnen de samenwerking nodig is.  

c. De wederzijds verstrekte informatie mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan die passen 
in de doelstelling van het koepelconvenant en mag derhalve ook niet aan derden worden verstrekt, 
tenzij dit voortvloeit uit bij wet en aanvullende regelgeving opgedragen taken. 

d. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van al hetgeen zij in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst van elkaars bedrijf c.q. bedrijfsvoering ter kennis hebben gekregen. 
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6. Verantwoording 
 
De gemeente stuurt eenmaal per jaar een voortgangsrapportage naar de gemeenteraad van Den Haag, 
waarbij zij tevens het bepaalde in artikel 5 in acht neemt. Hierin wordt o.a. ingegaan op:  

• kwalitatieve en kwantitatieve monitoringsgegevens.  

• de verdeelsleutel.  

• eventuele knelpunten en aanbevelingen. 
 

7. Cessies 
 
Een partij is niet gerechtigd ter zake van het koepelconvenant rechten over te dragen aan derden 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partijen. 
 
 

8. Looptijd, evaluatie, wijziging en opzegging 
 

a. Dit convenant treedt in werking op de dag volgend op die waarop het door partijen is ondertekend. 
Daarna wordt het convenant jaarlijks stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij één of meerdere 
partijen besluiten met een opzegtermijn van tenminste zes maanden het convenant schriftelijk te 
beëindigen. 

b. Bij omstandigheden die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van het convenant, zullen 
partijen in overleg treden over wijziging of beëindiging ervan. 

c. Wanneer een partij het convenant opzegt, blijft het convenant voor de overige partijen in stand voor 
zover de inhoud en strekking ervan zich daartegen niet verzet. 

d. Dit convenant kan tussentijds zonder inachtneming van enige termijn door elk van partijen worden 
beëindigd:  

• in geval van een ernstige niet-nakoming door één van de partijen van haar verplichtingen 
onder de samenwerkingsovereenkomst die niet binnen 30 dagen na een daartoe 
strekkende schriftelijke sommatie ongedaan is gemaakt;  

• in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling of liquidatie van een van 
de partijen. 

• indien zich onvoorziene feiten en omstandigheden voordoen die nopen tot beëindiging. 
e. Op basis van evaluatie (artikel 2.f) kan het convenant worden aangepast, mits alle partijen daarmee 

instemmen. 
 
 

9. Gevolgen beëindiging koepelconvenant voor lopende huurcontracten en 
begeleidingsovereenkomsten 

In het geval het koepelconvenant door opzegging dan wel als gevolg van één van de situaties genoemd 
in artikel 8.d wordt beëindigd, treden partijen in overleg om te komen tot een redelijke oplossing voor 
zowel de achterblijvende organisaties als de betrokken huurders. 
 
 

10. Kosten 
 
Iedere partij draagt de kosten van zijn eigen inspanningen. 
 
 

11. Toetredingsregeling 
 

a. Teneinde andere relevante partijen te doen participeren in dit convenant, bestaat voor hen de 
mogelijkheid om gedurende de looptijd van het convenant als partij toe te treden. Een toetredende 
partij dient de verplichtingen die voor haar uit dit convenant voortvloeien te aanvaarden. 
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b. Zorgaanbieders met cliënten die vallen onder de in dit document genoemde definitie van 

‘zorgdoelgroepen’, die alsnog willen deelnemen aan dit convenant, kunnen zich hiervoor aanmelden bij 

de gemeente. Wanneer de gemeente, na overleg met de convenantspartners, toestemming verleent 

om deel te nemen aan het koepelconvenant, wordt de zorgaanbieder uitgenodigd om zich het jaar 

aansluitend op het jaar van aanmelding aan te sluiten bij het onderhavige convenant en zal de 

zorgaanbieder worden opgenomen in de verdeling van woningen. 

 
12. Naleving en geschiloplossing 

 
a. Dit convenant is bindend voor partijen gedurende de looptijd, doch is niet in rechte afdwingbaar. 
b. Problemen in de uitvoering van dit convenant worden door partijen eerst in onderling overleg 

besproken alvorens eventueel afzonderlijk naar buiten te treden. 
c. Indien de beoogde doelen niet worden gehaald en/of partijen afspraken niet nakomen, zal eerst 

overleg tussen partijen plaatsvinden, voordat tot opzegging van het convenant wordt overgegaan. 

 

13. Slotbepalingen 
 

a. Alle (eventuele) bijlagen maken onverbrekelijk en integraal onderdeel uit van het convenant. Voor 
eventuele bijlagen geldt dat deze ten tijde van ondertekening of in de actualisatie expliciet zijn 
toegevoegd onder goedkeuring van alle partijen.  

b. Wijziging van het convenant en/of de bijlagen gebeurt schriftelijk en met instemming van alle partijen. 
c. Op dit convenant is Nederlands recht toepasselijk. 

  
 

14. Ondertekening 
 
In de wetenschap dat partijen instemmen met de inhoud van het Koepelconvenant Huisvesting 
Zorgdoelgroepen, teken ik, namens: 
 
Gemeente Den Haag 
 
L. J. T. Steenmetser 
Directeur Bestaande Stad & Wonen, Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
 
 
 
 
 
Woningcorporaties: 
 
Stichting Arcade mensen en wonen 
R. Lemson - Directeur-bestuurder 
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Woningstichting Haag Wonen 
M. Baba - Bestuursvoorzitter 
 

 

 

 
Stichting Staedion 
W. M. K. Krzeszewski - Bestuursvoorzitter 
 
 
 
 
 
 
Stichting Vestia 
R. Straver - Directeur Wonen 
 

 
 
Stichting Vidomes 
D .L. Braal-Verhoog - Bestuurder 
 

 
 
Stichting Wooninvest 
M. L. Straks - Algemeen directeur 

 

 

 

Zorgaanbieders: 

Stichting Anton Constandse 
A. I. E. M. Daams - Bestuurder 
 

 
 
Stichting Brijder 
J. H. M. van Brussel - Bestuurder Bedrijfsvoering 
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Stichting Exodus Zuid-Holland 
L. van der Well - Directeur-bestuurder 

 

Fivoor B.V. 
J. S. Gast - Bestuurder 
 

 
 
Fivoor B.V. 
E. D. M. Masthoff - Bestuurder  
 

 
 
Stichting Ribw Fonteynenburg 
M. C. van Leeuwen - Directeur Bestuurder 
 

 
 
Stichting 's Heeren Loo Zorggroep 
R. H. B. Brouns - Directeur Vastgoed  
 

 
 
Stichting Humanitas voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag 
F. J. M. Van der Linden - Voorzitter Raad van Bestuur 
 

 
 
Stichting Ipse de Bruggen 
J. G. A. van Hoek - Voorzitter Raad van Bestuur 
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Stichting Jeugdformaat 
B. Timman - Bestuurder 
 

 
 
Kessler Stichting 
A. Schinkelshoek - Bestuurder 
 

 
 

Stichting Leger des Heils Welzijn- en gezondheidszorg Noordwest 
A. G. C. van de Haar - Regiodirecteur 
 

 
 
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering 
H. M. Don - Algemeen Directeur 
 

 
 
Stichting Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie 
R. Brandsema - Regiodirecteur West 
 

 
 
Stichting Middin 
S. L. W. Schoch - Voorzitter Raad van Bestuur 
 

 
 
Parnassia Haaglanden B.V. 
J. Verbeeck – Bestuurder 
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Stichting Perspektief 
M. C. Heringa – Bestuurder 
 

 
 

 
Werk & Begeleiding Zuid Holland en Zeeland B.V. 
E. de Jong - Regiomanager Zuid-Holland/Zeeland 
 

 
 
Stichting Reclassering Nederland 
J. J. N.  Westerik - Regiodirecteur Regio Zuid-West 
 

 
 
Stichting Xtra Plus 
E. Lemstra  - Voorzitter Raad van Bestuur 
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Bijlage. Werkafspraken  

 
Werkafspraken behorende bij het Koepelconvenant Huisvesting Zorgdoelgroepen van 1 juli 2020  
 

1. Woningverdeling  

 

1. Via een verdeelmodel wordt per jaar bepaald welke corporatie voor welke zorgaanbieder hoeveel 
cliënten moet plaatsen. 

2. Na overleg met elk van de partijen stelt de gemeente eerst jaarlijks ‘verdeelsleutels’ vast, waarmee zij 
de basis van het verdeelmodel vormgeeft. In de verdeelsleutel wordt vastgelegd hoeveel woningen 
elke corporatie levert en hoeveel cliënten elke zorgaanbieder van een bepaalde doelgroep aan kan 
melden. 

3. De verdeelsleutel wordt o.a. bepaald aan de hand van: 

• Gegevens over huisvestingsbehoefte van verschillende doelgroepen. 

• Opgave door aanbieders van aantallen cliënten die in aanmerking zouden kunnen komen 
voor een convenantwoning.  

• Het aantal beschikbare woningen (met in achtneming van overige aan- en afspraken op de 
sociale woonvoorraad) bij de corporaties. 

• gegevens uit de monitor en inzichten uit het monitoroverleg van het koepelconvenant. 

• bestuurlijke afwegingen door de gemeente. 

4. De corporaties vullen gezamenlijk de verdeelsleutel in naar zorgorganisatie en doelgroep. Zij houden 
bij de verdeling rekening met enerzijds de wens van de zorgaanbieders om een beperkt en vast aantal 
corporaties als partner te hebben, en anderzijds een spreiding van aantallen en (meer of minder) 
intensieve doelgroepen (justitiabelen, Housing First cliënten), naar rato van de grootte van het 
corporatiebezit. 
 
 

2. Woningaanvraag en -aanbieding 

1. De begeleider van de zorgaanbieder meldt –indien mogelijk met vermelding van de vermoedelijke 
gewenste startdatum van de huur– een kandidaat-huurder schriftelijk of telefonisch aan bij de 
vaste contactpersonen van de corporaties. 

2. Bij aanmelding geeft de begeleider informatie over specifieke woon-, woonwijk- en 
woonomgevingskenmerken aan de corporatie, die van belang zijn voor een optimale match. 
Soms, bijvoorbeeld bij Housing First cliënten, wordt er door de corporatie ook vooraf een gesprek 
gevoerd met de kandidaat-huurder. 

3. Zorgaanbieders kunnen in geval van intermediaire verhuur, advies vragen over de passendheid 
van een woning bij de corporatie waarvan zij de woning huren, om zoveel mogelijk te voorkomen 
dat bij omklappen de woning toch niet passend blijkt te zijn. 

4. De kandidaat-huurder ontvangt eenmalig een woningaanbod van een corporatie. 
5. Het (onder)verhuurcontract wordt voor minimaal 1 jaar aangegaan.  
6. Bij een verhoogd risico kan de corporatie extra voorwaarden stellen aan de verhuring, dit kan o.a. 

bij Housing First cliënten het geval zijn.  

 
3. Nadere voorwaarden kandidaat-huurder 

De kandidaat-huurder die de begeleider voordraagt voor een woning: 
1. Beschikt over een geldig legitimatiebewijs; 
2. Heeft, met begeleiding, uitzicht op voldoende stabiliteit/ zelfredzaamheid op de leefgebieden die 

nodig zijn om een woning normaal te bewonen en te behouden. Het gaat om de leefgebieden die  
gerelateerd zijn aan woonvaardigheden:  in staat zijn om samen te leven met anderen in een 
portiek of galerij, in staat zijn om een woning leefbaar te houden en huur te betalen. Voor 
Housing First cliënten worden afspraken op maat gemaakt. 
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3. Kan de huur betalen: eventuele schulden zijn inzichtelijk en in traject. Indien er een recente 
huurschuld is, is er een regeling getroffen met de corporatie. Bij Housing First cliënten worden er 
bij huurschulden afspraken op maat gemaakt. 

4. Heeft een inkomen dat valt binnen de maximuminkomensgrenzen van de huurtoeslag. 

5. Kan niet direct zelfstandig wonen, heeft in eerste instantie ten minste zes maanden begeleiding 
nodig.  

6. Accepteert begeleiding en heeft een hulpvraag.  
7. Gaat akkoord met voorwaarden in het huurcontract. 
8. Staat ingeschreven op Woonnet Haaglanden en reageert op woningen/ kamers, tenzij zij niet 

eerder in beeld waren bij de zorgaanbieder (dit kan het geval zijn bij Housing First cliënten). 
9. Voldoet in principe aan de voorwaarde van Woonnet dat er bij huurachterstand/ ontruiming een 

lopende betaalafspraak is die reeds zes maanden is voldaan en waarbij de gehele achterstand in 
minimaal 3 jaar wordt afbetaald. Slechts bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken met een 
maatwerkoplossing.  
 
 

4. Begeleiding vanuit zorgaanbieder 
 

1. Zowel bij de corporatie als bij de zorgaanbieder zijn vaste contactpersonen aangewezen voor 
cliënten en over en weer bekend.  

2. De zorgaanbieder selecteert cliënten die voldoende toe zijn aan zelfstandig wonen (met 
begeleiding) en bereidt de kandidaat huurder voor op het zelfstandig wonen. 

3. De begeleider voert de regie op de inzet van begeleiding door middel van de met de cliënt 
afgesloten begeleidingsovereenkomst.  

4. De begeleiding richt zich op die leefgebieden die zelfstandig wonen bevorderen. 
5. De begeleider ondersteunt de huurder bij de kennismaking van de huurder met de 

woonomgeving/ buurt en is aanwezig bij bezichtiging van de woning en de ondertekening van de 
huurovereenkomst door de kandidaat-huurder.  

6. De begeleider, de corporatie en de huurder evalueren gedurende het begeleidingstraject 
regelmatig, op basis van onderlinge werkafspraken, de voortgang. Gesprekken vinden bij voorkeur 
in de woning van de huurder plaats. 

7. De zorgaanbieder vraagt, indien nodig geacht, tijdig en onderbouwd verlenging van de indicatie 
aan. De ervaring van de corporatie met de huurder kan onderdeel uitmaken van die 
onderbouwing. 

8. De zorgaanbieder en corporatie zorgen over en weer voor een goed bereikbaar aanspreekpunt in 
geval van klachten, calamiteiten en huurachterstanden. 

9. Bij een voortijdig einde van de woonbegeleiding stelt de begeleider de corporatie hiervan vooraf 
op de hoogte met een korte toelichting over de achtergrond en overleggen zij over de nodige 
(juridische) vervolgstappen, zoals bijvoorbeeld huurbeëindiging. 
 

5.  Rol gemeentelijke Wmo organisatie, inzake Wmo-indicaties 

1. Wanneer er tijdig (standaardtermijn voor einde Wmo-indicatie) door de zorgaanbieders, 

eventueel ondersteund vanuit de corporatie op basis van ervaringen met de cliënt als huurder, 

een goed gemotiveerde verlenging van de indicatie wordt aangevraagd en deze wordt niet 

gehonoreerd, kan er opgeschaald worden naar een vaste contactpersoon bij de dienst OCW van 

de gemeente. Deze zal in overleg treden met partijen en snel beoordelen of de indicatie in het 

kader van de convenantsregeling toch verlengd kan worden. De gemeente zorgt dat de vaste 

contactpersoon bij de zorgaanbieders bekend en bereikbaar is. 

2. Ook bij andere bijzondere convenant-specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld als indicering niet 
binnen de wettelijke termijn rondkomt, kan direct in overleg getreden worden over de benodigde 
Wmo-indicatie met de vaste contactpersoon van de dienst OCW van de gemeente, om een 
oplossing te vinden in de geest van de convenantsregeling.   

Bovenstaande casussen worden (geanonimiseerd) gemonitord en gepresenteerd tijdens het 
monitoringsoverleg, zodat alle partijen op de hoogte zijn van de manier waarop beoordeeld wordt en er nadere 
werkafspraken gemaakt kunnen worden, waar nodig. 
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6. Overlast 
 
1. Elke huurder is contractueel gehouden aan ‘goed huurderschap’ en het voorkomen van overlast.  
2. Bij convenantswoningen is sprake van een bijzondere situatie: er wordt een 

begeleidingsovereenkomst gesloten tussen cliënt en begeleidende zorgaanbieder. Eén van de 
voorwaarden voor het omklappen van de convenantswoning is goed huurderschap. 

3. Om goed huurderschap te bewaken en overlast te voorkomen of snel op te lossen:  
a) Wordt in het begeleidingsplan tussen cliënt en zorgaanbieder bij de doelstellingen op de 

leefgebieden wonen en financiën specifiek aandacht gegeven aan het omgaan met klachten 

en overlast m.b.t. het wonen. 

b) Hebben zorgaanbieder en corporatie onderling korte lijnen en vaste contactpersonen rondom 

een huurder van een convenantswoning en monitoren zij gedurende de looptijd van het 

convenants-contract de ontwikkelingen. 

c) Maken bij aanvang verhuring, de cliënt en de begeleider kennis met de contactpersoon van 

de corporatie (b.v. een beheerfunctionaris). 

4. Klachten/ meldingen van overlast komen binnen bij de corporatie. Corporatie en zorgaanbieder 
handelen direct bij (vermeende) overlast. Met als doel de overlast zo snel mogelijk te verhelpen. 

5. De begeleider van de cliënt wordt benaderd n.a.v. de klacht. In overleg tussen contactpersoon van 
de corporatie en begeleider wordt afgestemd wie de eerste actie onderneemt richting 
cliënt/huurder en hoe er wordt teruggekoppeld. Betrokkenen houden elk dossier bij. 

6. Bij aantoonbare voortdurende, onaanvaardbare overlast treden de voorwaarden van de 
huurovereenkomst in combinatie met de voorwaarden van de daar aan gekoppelde 
begeleidingsovereenkomst in werking, wat er in het uiterste geval toe kan leiden dat de cliënt de 
woning moet verlaten. De woning valt dan terug aan de corporatie. 

 

7.  Moment van omklappen van de woning 

 
1. Als de betrokken corporatie en zorgaanbieder samen –na gesprek met de kandidaat huurder– van 

oordeel zijn dat er omgeklapt kan worden, zetten zij de processtappen in gang die leiden tot een 
huurcontract voor onbepaalde duur op naam van de cliënt. Voorwaarde is dat de begeleiding zoals 
overeengekomen in de begeleidingsovereenkomst met goed gevolg is verlopen. Als een corporatie 
een tijdelijke huurovereenkomst niet wil voortzetten, dan moet in de periode één tot drie 
maanden voor de einddatum een kennisgeving naar de huurder worden gestuurd, waarin staat dat 
de huurovereenkomst op de afgesproken einddatum zal eindigen. 

2. Een woning wordt niet omgeklapt, indien: 
d) er over de aan de omklap voorafgaande periode sprake was van aantoonbaar gegronde 

overlastklachten;  
e) de huurder een huurschuld heeft opgebouwd (met inachtneming van de afspraken in 3.3), 

ofwel  
f) de huurder agressief gedrag heeft vertoond richting betrokken medewerkers ofwel de 

afspraken in de begeleidingsovereenkomst niet worden nagekomen of voortijdig gestopt 
worden. 

3. Wanneer een cliënt een indicatie heeft die korter is dan de duur van het huurcontract kan er aan 

het einde van de indicatietermijn omgeklapt worden, mits aan de voorwaarde genoemd onder 7.1 

is voldaan. 

4. Bij vroegtijdig omklappen van de woning van een cliënt met een Wmo-indicatie, vraagt de 

zorgaanbieder, wanneer nodig geacht door zorgaanbieder en corporatie, bij de gemeente een 

zogenaamde waakvlamindicatie aan. De corporatie kan daarmee een beroep doen op de 

zorgaanbieder om bij dreigend onheil (zoals huurachterstand, overlast) de cliënt te bewegen om 

hulp te zoeken via de daarvoor geëigende routes. Duur, frequentie van contact en invulling van 

deze afspraak is maatwerk. 

5. Wanneer een cliënt een indicatie heeft die korter is dan de duur van het huurcontract en er 
verlenging van de indicatie nodig wordt geacht door de zorgaanbieders en de corporatie om het 
wonen tot een succes te maken, wordt door de zorgaanbieder tijdig verlenging van de indicatie 
aangevraagd en treden, zo nodig, de afspraken zoals genoemd onder 5.1. in werking.  
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