Antwoord op
behoeften bijzondere
doelgroepen én
gemeenten

Betaalbaar wonen
In het concept vervult de Budgetwoning® van Hendriks Coppelmans een
belangrijke rol. Dit is een slim ingedeelde, rolstoeltoegankelijke woning van
70 m² die behalve betaalbaar ook overal in te passen is. Jan van Vucht,
directeur van Area, is enthousiast. “De wooneenheden zijn schakel- en
stapelbaar, waardoor je gemakkelijk complexen vormt, compleet met
galerij, lift of patio. Zo creëer je een beschutte en veilige omgeving met een
sociale infrastructuur. Precies wat de doelgroep nodig heeft.”

Samenwerking levert mooie resultaten op. Dit bewijst het nieuwe

Werken in de wijk

concept Maatschappelijk Mooi®, dat Hendriks Coppelmans

De factor arbeid is de expertise van IBN, een organisatie die het doel

ontwikkelde, samen met Social Enterprise IBN en woning

heeft om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar

corporatie Area. Een accommodatie voor wonen, werken en

betaald werk te brengen. “De doelgroep van dit concept is grotendeels

wijkdiensten, compleet met maatschappelijke functies en

ook die van IBN, dus ik herken de toenemende behoefte aan veilige en

ruimte voor zinvolle arbeid en dagbesteding. Participatie in de

betaalbare woonruimte”, verklaart algemeen directeur Ed de Leeuw.

wijk staat centraal. Maatschappelijk Mooi is hét antwoord op

“Daarnaast zijn wij betrokken omdat we veel ervaring hebben met alle

de groeiende behoefte aan betaalbaar én beschut wonen.

werkzaamheden die in de wijk moeten gebeuren. Onze filosofie is om

Een uitkomst voor bijzondere doelgroepen én gemeenten die

mensen zo veel mogelijk te laten werken in de wijk waar ze wonen.”

®

een passend antwoord zoeken op de gewijzigde Wmo.

Start in Uden
Vanaf 2015 wordt alleen de zwaarste langdurige zorg nog vergoed uit

Hendriks Coppelmans, Area (Uden/Veghel) en IBN (Noordoost-Brabant)

de AWBZ. Mensen met een relatief lichte beperking, die nu nog in een

richten zich in eerste instantie op Uden. De gemeente Uden is enthousiast

instelling terecht kunnen, zijn dan aangewezen op zelfstandige

en heeft de intentie uitgesproken om zo’n accommodatie in Uden tot stand

huisvesting. “De vraag naar betaalbare woningen neemt enorm toe”,

te brengen. “Het sluit perfect aan bij de vernieuwde aanpak van de Wmo,

voorspelt Bart Hendriks, algemeen directeur van Hendriks Coppelmans.

de behoefte aan een zorgsteunstructuur in de gemeente en wijkgericht

“Hierbij gaat het om een specifieke doelgroep, die naast adequate

werken”, aldus Bart Hendriks. “Maar dit principe werkt overal. In kleine

huisvesting vaak behoefte heeft aan zinvolle arbeid of dagbesteding.

kernen draagt het bij aan het behoud van voorzieningen en dus aan de

En aan structuur hierin. Door deze unieke samenwerking ontstaat een

leefbaarheid. In meer stedelijk gebied is het ideaal als deel van een

oplossing die beantwoordt aan al die behoeften. Dit is een voorbeeld

woonservicezone. Hiermee helpen wij gemeenten om invulling te geven

van maatschappelijk verantwoord ondernemen waar iedereen beter van

aan hun toenemende verantwoordelijkheid.”

wordt.”
Ziet u kansen en wilt u meer weten? Neem dan contact op met

Sociale infrastructuur

Wim Schraven, huisvestingsadviseur wonen, zorg en welzijn:

Bart Hendriks benadrukt de wijkfunctie die Maatschappelijk Mooi®

0413-264833, wim.schraven@hendrikscoppelmans.nl

vervult. “Mensen wonen er beschermd en betaalbaar. Daarnaast
concentreren zich hier allerlei diensten en voorzieningen. Denk aan een
boodschappendienst, kledingherstel, reparatiedienst, lichte zorg en
dagbesteding. Arbeid organiseren we zo veel mogelijk in de omliggende
wijk. Zo ontstaat een accommodatie met meerdere functies, die de
sociale infrastructuur versterkt en kwetsbare burgers helpt om te
integreren in de samenleving.”

Maatschappelijk Mooi® is een van de vele concepten van Hendriks
Coppelmans, naast bijvoorbeeld de Budgetwoning®, Energieneutraal Wonen® en Wonen naar Wens®. Zo spelen wij in op
ontwikkelingen in de markt. In een tijd waarin veel mensen het
traditionele aanbod niet meer kunnen of willen betalen, wil Hendriks
Coppelmans het verschil maken met vernieuwende producten en
aantrekkelijke financieringsconstructies.
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