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Kennissessie

PLENAIRE BIJEENKOMST

THEMA’S UITGEWERKT IN BREAK-OUT 
ROOMS

Geschikt wonen

Op 30 maart heeft  de Taskforce Wonen en Zorg samen met Maaskoepel een kennissessie georganiseerd. Hiermee hebben de 
corporati es in de regio Rott erdam de vergrijzing prominent op de agenda gezet. Duidelijk werd dat samenwerking tussen veel 
parti jen noodzakelijk is om geschikt wonen mogelijk te maken. Een woonzorgvisie helpt de werelden van wonen, zorg en welzijn 
bij elkaar te brengen en te vertalen in prestati e afspraken. Voor het samenbrengen van parti jen is het noodzakelijk dat iemand de 
regie voert. Het ligt voor de hand dat de gemeente die rol pakt, maar een andere parti j kan natuurlijk ook. Evident was ook dat er 
weinig kennis is over wat de oudere zelf belangrijk vindt als het om geschikt wonen gaat. 
Deze kennissessie smaakt naar meer. We komen terug met een vervolg.  

Een samenvatti  ng van de kennissessie ‘Vergrijzing in de regio Rott erdam’ willen we u niet onthouden.

Doel van de regionale bijeenkomst was inspireren, kennis delen en ophalen. 
Tevens was het een mooi moment om twee ambassadeurs van de Taskforce 
Wonen en Zorg voor te stellen, te weten Richard de Boer van MaasWonen en 
Emile Klep van Woonplus Schiedam. Voor Maaskoepel was deze sessie een 
mooie manier van kennisdeling op het gebied van Wonen en Zorg.

Twee wethouders uit de regio, Bas Kurvers uit Ro� erdam (vervangen door 
Mirjam van Oosterhout) en Reshma Roopram uit Barendrecht gaven hun kijk 
op de lokale woonzorgopgave. Beiden riepen op tot samenwerking en met de 
gemeenten in gesprek te gaan aan. 

Chris Kuijpers van het ministerie BZK en lid van de Taskforce Wonen en Zorg 
sneed eveneens het onderwerp samenwerking aan. Hij vindt dat vergrijzing 
een belangrijk onderwerp is, maar nog te weinig aandacht krijgt, met name 
als het om het invullen van de feitelijke programma’s gaat. Het feit dat er nog 
diverse andere kwetsbare doelgroepen zijn die aandacht vragen, maakt het 
las� g om tot uitvoering te komen. De erkenning dat er iets moet gebeuren 
is er. De moeilijkheid zit in de samenwerking. Hoe kom je daadwerkelijk tot 
uitvoering. Uitvoeringskracht is de uitdaging. 
Hij laat zien dat de regio een grote opgave ligt en er nog veel te doen is (zie 
sheets in de bijlage).

In de break-outrooms is een 3-tal thema’s besproken en bediscussieerd nadat 
het thema inhoudelijk is ingeleid. De belangrijkste conclusies op een rij.

1. Geschikte woningen
Het gaat niet om een geschikte woning, maar om geschikt wonen. Daarbij 
aandacht voor veiligheid, zorg en ontmoe� ng. Om dat voor elkaar te krijgen 
is het nodig om nieuwe samenwerkingen te zoeken. Ook in “Den Haag” 
kunnen de ministeries BZK en VWS veel meer samenwerken: ontkokeren van 
de departementen om als overheid tot geïntegreerd beleid te komen. Om de 
juiste oudere op de juiste plek terecht te laten komen is het nodig na te gaan 
op welke manier de woningtoewijzing en voorrangsregels daarbij een rol kan 
spelen. 
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2. Samenwerking op lokaal/regionaal niveau
De gemeente hee�  een cruciale rol. Wanneer de gemeente niet ac� ef is en 
geen woonzorgvisie hee� , wordt het heel moeilijk voor corpora� es om het 
woonzorgwelzijn-beleid af te stemmen op die van de andere partners. Een 
woonzorgvisie is een vereiste om alle aspecten (wonen, zorg en welzijn) met 
elkaar te verbinden.
De gemeente als regisseur of netwerkcoördinator of leidende netwerkpartner 
is nodig om alle samenwerkingspartners aan tafel te krijgen. De gemeente is 
vooral faciliterend voor goede samenwerking en afstemming.
De meest succesvolle samenwerking ontstaat nadat er goede bestuurlijke 
afspraken tussen de corpora� e(s), zorgorganisa� e(s) en gemeente(n) zijn 
gemaakt.

3. Senioren / (toekoms� ge) zorgvragers
Bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie is belangrijk bij het 
al dan niet doorstromen van ouderen. Wat willen ouderen zelf? Willen ze 
nieuwe woonconcepten?
Als er al iets moet gebeuren, dan is samenwerking essen� eel. Voorwaarde 
voor samenwerking is con� nuïteit. Iedere keer nieuwe gezichten of nieuwe 
par� jen aan tafel bevordert de samenwerking niet. Voor het samenbrengen 
van par� jen is het noodzakelijk dat iemand de regie voert. De gemeente ligt 
voor de hand, maar een andere par� j kan natuurlijk ook. Om sturing te geven 
aan ambi� es is een woonzorgvisie een vereiste.

Na een korte terugkoppeling door de gespreksleiders wordt toegezegd dat 
deze kennissessie voldoende thema’s hee�  opgeleverd voor een vervolg. 
De wethouder uit Barendrecht, maar ook de procesmanager van het Langer 
Thuis Akkoord riepen op tot samenwerking en met de gemeenten in gesprek 
te gaan.  Een vervolg sessie met wethouders ligt voor de hand. Het thema 
woonzorgvisie kan daarbij worden meegenomen en de rol van de gemeente. 
Mogelijke andere thema’s voor een vervolg zijn: Samenwerking, regievoering, 
integrale aanpak, matching (hoe krijg ik de juiste oudere op de juiste plek), 
wensen en prioriteiten van ouderen. 

Voldoende stof om verder te praten!

Woonzorgvisie als basis

Samenwerking en conti nuiteit
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