Eén loket voor collectieve
huisvestingsverzoeken
van zorgorganisaties

Hoe
werkt
het?

In de regio Drechtsteden werken de woningcorporaties, gemeenten en zorgorganisaties samen aan het
huisvesten van kwetsbare groepen. In 2018 opende Rhiant, Tablis Wonen, Trivire, Woonkracht 10, Woonbron
(Dordrecht) en Fien Wonen een speciaal ‘loket’ voor collectieve huisvestingsverzoeken van zorgorganisaties.
Een loket is handig voor u, maar ook voor de corporaties. Op deze manier krijgen we beter grip en zicht op
waar behoefte aan is en ontstaat de mogelijkheid om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen.

Hoe werkt de centrale inbox?
Dat is heel eenvoudig. Speciaal hiervoor is het e-mailadres zorg@corporatiesdrechtsteden.nl aangemaakt dat
werkt als postbus. De regie op deze postbus ligt in handen van één van de deelnemende corporaties. Zij zorgen ervoor
dat u de juiste formulieren toegestuurd krijgt, verbinden partijen aan elkaar en volgen uw verzoek. Het is een verzamelplek
en een instrument om alles goed te kunnen volgen. De deelnemende corporaties zijn zelf verantwoordelijk voor het
oppakken van uw aanvraag. Een aanvraag aan de inbox betekent niet vanzelfsprekend dat zij uw wensen kunnen realiseren.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?
De inbox is een initiatief van de deelnemende corporaties en is ontstaan vanuit de regiegroep Huisvesting
kwetsbare groepen. De postbus neemt daarom alle collectieve huisvestingsverzoeken in behandeling:
• van zorgorganisaties, stichtingen en/of ouderinitiatieven1
• die betrekking hebben op (geclusterde) woonvormen en/of woonvarianten waarbij ten minste zes woningen en/of
eenheden bestemd zijn voor de (kwetsbare-) doelgroep.
• waarbij het zoekgebied één of meerdere gemeente binnen de Drechtsteden is. Dat wil zeggen: gemeenten Alblasserdam,
Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en/of Zwijndrecht.

Lees verder aan de andere kant

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

1
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Als u een e-mailbericht stuurt naar de inbox, dan ontvangt u het verzoek om een vraagverkenningsformulier
in te vullen en terug te sturen. Dit is een kort formulier om uw vraag beter in beeld te krijgen.
Na ontvangst van zo’n ingevuld formulier bekijken wij of uw aanvraag betrekking heeft op meerdere partijen
(gemeenten en/of corporaties). Is dat het geval? Dan organiseren we een matchingsgesprek. We proberen dit
gesprek binnen acht weken na ontvangst van het vraagverkenningsformulier te plannen. In zo’n gesprek
wordt uw vraag nader onderzocht en besproken. Als uw aanvraag betrekking heeft op één partij (gemeente
en/of corporatie) dan brengen wij u direct in contact met de juiste contactpersoon.
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Uw verzoek wordt vervolgens bijgeschreven in een centrale lijst. Deze lijst wordt verzonden naar de afdeling
contractmanagement van de Sociale Dienst Drechtsteden en ambtenaren van de deelnemende gemeenten.
Ook wordt de lijst om de twee maanden besproken met de deelnemende corporaties. Daar waar zij
mogelijkheden zien om uw verzoek te realiseren en met uw organisatie samen te werken, nemen zij zelf
contact met u op.
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Zorgaanbieders gecontracteerd door de Gemeente Dordrecht/SDD worden direct toegelaten tot de inbox. Bent u dat niet? Stel uw vraag gerust.

Wij toetsen deze dan wel eerst vooraf bij de afdeling contractmanagement van de SDD. Aanvragen van niet-gecontracteerde aanbieders die betrekking
hebben op uitbreiding van een intramurale voorziening worden helaas niet in behandeling genomen. De gemeente heeft extramuralisering namelijk tot
speerpunt gemaakt en faciliteert deze beweging o.a. via dit initiatief.

