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ZorgButler: wonen in een verzorgingshuis 
nieuwe stijl 
In Rotterdam is een nieuw woonconcept 
gelanceerd in een voormalig 
verzorgingshuis: de ZorgButler. Drie 
ZorgButlers bieden aan ouderen in 123 
woningen ondersteuning, zorg en 
diensten. Een gesprek met Angela Kunne, 
één van de ZorgButlers en met Sandra 
Adrianow van de corporatie Stichting 
Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR), 
eigenaar van het complex.

 

Pionieren 

‘Het was echt pionieren’, zegt Angela Kunne, oorspronkelijk vakdocent in de muziek maar later 
omgeschoold tot verpleegkundige. Zij is nu ondernemer en runt één van de drie ZorgButlers. De 
ZorgButler is een woonvoorziening voor mensen met een lichte tot matige zorgvraag. Alle 
bewoners hebben een persoonsgebonden budget vanuit de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (ZVW) of Wet Langdurige Zorg (Wlz). Mensen 
wonen zelfstandig, hebben een eigen voordeur, brievenbus en deurbel. Elke ZorgButler ‘runt’ 
een gezamenlijke woonkamer en keuken. ‘We gaan uit van wat de mensen zelf kunnen, zij 

hebben de regie. Maar we zijn wel 24 uur per dag 
aanwezig om zorg te bieden waar nodig.’ Er wonen 
mensen uit alle delen van het land en zelfs uit het 
buitenland: Thailand en Curaçao! 

Tegendraadse concepten 

 ‘Ik ben gewoon begonnen want weet uit ervaring dat 
het zo het beste werkt. Niet alles helemaal uitdenken, 
gewoon van start gaan.’ Ze maakt gebruik van het 
lidmaatschap van PerSaldo waar het gaat om 

regelgeving rondom het persoonsgebonden budget (pgb) en de zorgverzekeraar. En natuurlijk 
kan ze terecht bij ‘De Drie Notenboomen’, de organisatie die De ZorgButler heeft bedacht. Net 
als de andere zorgformules het Thomashuis en Herbergier. Omdat deze concepten allen een 
beetje ‘tegendraads’ zijn, heeft dit complex de naam Pietje Bellhuis gekregen. 

Drie Zorgbutlers in Pietje Bellhuis 
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Angela heeft een accountant maar doet zelf verder alle administratie. ‘Dat scheelt veel 
overhead kosten.’ De zorgverzekeraars vragen veel papierwerk, net zoals in een reguliere 
zorgorganisatie. Maar verder hoeft ze niet zoveel verantwoording af te leggen als andere 
organisaties. De gemeente Rotterdam heeft goed geholpen in de opstartfase door een speciale 
indicatieadviseur vrij te stellen voor dit woonproject. Daardoor is het indicatieproces vlot 
verlopen.  

Breed bezig en tijd voor mensen 

De acht medewerkers die voor Angela werken zijn allemaal 55 jaar en ouder. ‘Dat is toeval’, 
zegt Angela. ‘Ik heb een wachtlijst van mensen die hier graag willen werken. Omdat ze hier 
breed bezig zijn en tijd hebben voor de mensen, voor het uitoefenen van hun vak.’ Bewoners 
kunnen aangeven hoe laat zij willen opstaan en als zij dagelijks willen douchen, kan dat ook. 
Voor de woningen is inmiddels 
wel een wachtlijst. Ouderen 
kunnen hier alleen wonen als ze 
een lichte tot matige zorgvraag 
hebben dus niet preventief alvast 
verhuizen.  

Bij de poort selecteren 

‘Ik ga bij iedereen die hier wil 
komen wonen op huisbezoek. Ik 
drink dan graag een kopje koffie 
en kan dan zien of de potentiële huurder dat nog zelf kan zetten. Een manier om te zien of 
iemand de basale vaardigheden nog onder de knie heeft.’ Het is belangrijk bij ‘de poort’ al goed 
te selecteren. Bewoners mogen tot het einde van hun leven blijven. Maar als er sprake is van 
overlast of hoge risico’s, bijvoorbeeld als iemand ‘s nachts gaat dwalen, dan is verhuizen helaas 
onvermijdelijk.  

Bewoners en familie tevreden 

Omdat de woningen onder de huurwet vallen moet Angela voor het afsluiten van het 
huurcontract een inkomenstoets doen. De meeste bewoners zijn alleenstaand. ‘We zien 
huurders opknappen als ze hier komen. Deze vorm van wonen voorkomt veel eenzaamheid en 
het geheim is simpel: aandacht.’ Bewoners zijn tevreden en familieleden ook. ‘Ze werkt met 
veel liefde’, zegt een bewoonster aan de koffietafel. ‘We moeten zuinig op d’r zijn’, vult een 86-
jarige bewoner die hier twee maanden woont aan. Hij begrijpt niet waarom er nu pas een 
ZorgButler is. ‘Ik woonde tegenover een verzorgingshuis. Toen mijn vrouw plotseling overleed, 
dacht ik dat ik daar wel terecht kon. Maar ik werd de deur gewezen. Het gaat sluiten. Gelukkig 
kon ik hier terecht. We drinken samen koffie en de supermarkt zit om de hoek.’  
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Drie ZorgButlers van start 

Vorig jaar zijn drie ZorgButlers van start gegaan in het Pietje Bellhuis. De drie ZorgButlers 
hebben ieder drie verdiepingen en zijn allemaal verschillend. De appartementen zijn 41 m2 of 

60 m2 en zijn heel efficiënt ingericht. Zo 
is er een verplaatsbaar wandje dat 
tussen het slaapgedeelte en zitgedeelte 
geplaatst is. De partner van Angela hangt 
alle lampen en schilderijen voor de 
bewoners op. Een echtgenoot van één 
van de medewerksters heeft de meubels 
geschilderd. ‘Het is net een 
familiebedrijf’, lacht Angela. 

Op de begane grond wonen 15 jongeren 
met een lichte verstandelijke beperking 
vanuit de zorgformule ‘Thomas op 
Kamers’, ook met een zorgondernemer. 

Deze jongeren bieden diensten aan, in het restaurant of helpen met klusjes. Soms vinden er 
activiteiten plaats waarbij de jonge bewoners en ouderen samen komen. ‘Ook dat is nog 
pionieren geblazen maar stap voor stap komen we verder.’, aldus Angela. 

Nieuw concept in voormalig zorggebouw 

Het gebouw uit 1970 is van de corporatie SOR en was een voormalig verzorgingshuis (de 
Schutse) voor 160 bewoners. De SOR heeft er voor 6 miljoen in geïnvesteerd en heeft ook wat 
subsidie gekregen. De ZorgButler huurt de ruimten van de SOR en sluit zelf met de bewoners 
huurcontracten af. Ook het wachtlijstbeheer ligt bij de ZorgButler. De SOR deelt de eerste drie 
jaar mee in de kosten voor eventuele leegstand. Daarna is het leegstandsrisico voor de 
ZorgButler. De bewoners betalen 150 euro per maand aan butlerkosten, o.a. voor de nachthulp, 
twee maaltijden per week, koffie en thee enz. De 
servicekosten bedragen 50 euro per maand voor 
tuinonderhoud, energie en schoonmaken. In totaal 
zijn er 123 appartementen in twee verschillende 
formaten: de kleine van 41 m2 kost 585,- per maand 
excl. servicekosten, de grote van 60 m2 kost 650,- 
per maand excl. servicekosten.  

Sandra Adrianow licht toe: ‘De voormalige directeur 
van de SOR werd in 2014 benaderd door de 
oprichter van de Drie Notenboomen. Al pratend 
kwamen ze op de opgave voor de voormalige en 
oude verzorgingshuizen. Wat moest daar nou mee? 

Kamer met verplaatsbare wand  
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Waar konden de ouderen die vroeger naar het verzorgingshuis gingen, nu eigenlijk nog naar 
toe? Deze doelgroep is er gewoon nog, maar welk woonconcept willen ze?’ De Drie 
Notenboomen werkt vooral met zorgondernemers, dus die keuze als basis voor het concept 
was snel gemaakt. 

Betaalbaar wonen met zorgzekerheid en eigen regie 

Het concept is gericht op betaalbaar wonen, met eigen regie, in een beschutte woonomgeving. 
En met iemand nabij die zorg en diensten kan regelen. Er moet wel zekerheid van zorg zijn, dat 
is wat mensen willen. Bij binnenkomst houdt de ZorgButler een intakegesprek, dan is bekend 
wat een bewoner aan diensten wil afnemen. Veel mensen willen de maaltijden afnemen of 
koken gezamenlijk 1 of 2 keer in de week. Bewoners hebben een AOW, soms ook een klein 

pensioen, daar betalen ze huur e.d. van. 
Iemand kan er alleen komen wonen met een 
pgb (op basis van Wmo, ZVW of Wlz), daar 
worden de zorgdiensten mee betaald. Ook 
kunnen ze tegen betaling extra diensten 
inkopen, zoals begeleiding bij het 
boodschappen doen. Huishoudelijk hulp kan 
ook met een pgb vanuit de Wmo worden 
betaald. 

‘De senioren die er komen wonen anticiperen 
op hun toekomst.’ zegt Sandra. ‘Er zijn veel 

informatiebijeenkomsten gehouden en die 
werden druk bezocht, er is zeker interesse voor. Mensen denken na over hoe ze willen wonen 
als ze een zorgvraag ontwikkelen. Eigen regie houden spreekt erg aan.’ 

 ‘Het duurt wel even voordat zo’n concept goed ontwikkeld is, we zijn gestart in 2014. In 2016 
begonnen met de renovatie en in april 2017 opgeleverd. De opening was in oktober. Nog niet 
alle appartementen zijn verhuurd, maar wel grotendeels.’ 

Passend toewijzen grootste knelpunt 

Het klinkt allemaal geweldig, waren er ook knelpunten? Sandra geeft aan: ‘het voornaamste 
knelpunt waar we tegen aan gelopen zijn is het passend toewijzen. Dit houdt in dat we mensen 
met een laag inkomen een huurwoning moeten aanbieden tegen een lage huurprijs. Doordat 
de woningen zorggeschikt zijn en volledig gerenoveerd is dit lastig. SOR heeft een groot deel 
van de 5% vrije beleidsruimte moeten gebruiken om deze woningen te verhuren. Dit is vooral in 
het eerste jaar een punt, hierna verhuren we natuurlijk alleen na een mutatie’. Wel hebben de 
ZorgButlers allen een workshop gekregen over passend toewijzen zodat zij dit goed kunnen 
toepassen.  

Opening De Zorgbutlers in Pietje Bellhuis 
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Brandveiligheid is ook een aandachtspunt. Door de naam de ZorgButler heeft de Brandweer het 
idee dat het om een zorginstelling gaat terwijl mensen hier zelfstandig wonen. Met de 
verbouwing is veel aandacht besteed aan compartimentering en brandwerendheid. Ook is 
niemand meer op gas aangesloten. De SOR denkt eraan om samen met de Brandweer een 
brandoefening te doen om te kijken of de maatregelen en afspraken afdoende zijn. 

Sandra sluit nog af: ‘voor de SOR is het een mooie woonvorm. Niet de beste of enige, wel een 
goede voor deze doelgroep. Ondertussen blijven we zoeken naar nieuwe woonvormen. 
Passend bij de inwoners van Rotterdam, dat is onze uitdaging’.  

Meer informatie over De ZorgButler: 
 

• http://www.de-ZorgButler.nl/  
• http://www.de-ZorgButler.nl/vestigingen/angela-kunne-rotterdam.html 
• https://www.sor.nl/sor-woongebouw/zorgbutler-pietje-bell-huis 
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