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Masterclass Wonen & Zorg 
Webinar II – 27 januari 2021 
Notities 
 

Miriam Haagh, wethouder Breda 
Presentatie 
 
Geschikt wonen voor iedereen, doorgetrokken in Pact Wonen en Zorg 
Vier hoofdlijnen: 

1. Vitaal & Inclusieve wijken en dorpen 

2. Passend en gevarieerd woonaanbod, grote uitdaging is om dat te doen met oog voor de 

draagkracht in de buurten  

3. Effectief en efficiënt zorgaanbod voor de zelfstandig wonende Bredanaars 

4. Gezamenlijke aanpak en verantwoordelijkheid: gemeente, woningcorporaties en aanbieders 

kunnen het niet zelf, moeten samenwerken. 

Niemand kan tegen het Pact zijn, maar om het te bereiken zullen we heel hard moeten werken met 
elkaar.  
 
Twee voorbeelden: 

- Gemengd wonen in de Rijpstraat. Nieuw appartementen complex met 53 appartementen met 

20 t.b.v. cliënten die zware zorg behoeven, van 4 verschillende aanbieders.  

Dag-structuur samen invullen (koken, recreëren etc.).  

- Brabant park: een wijk waar veel ouderen bijkomen.  

Situatie Breda: Hete hangijzers? Het ijzer smeden als het heet is! 
Woningcorporaties centraal in deze opgave.  
Campagne Wonen met Gemak: elke wijk wordt jaarlijks bezocht om te kijken naar de geschiktheid van 
wijken en woningen om veilig in oud te worden. Nodigen ook iedere 65-plusser uit om te komen 
praten over hoe zij zelf nadenken over wonen en zorg. 
 
Verzekeraars zijn een onmiskenbaar onderdeel van de oplossing in een geïntegreerde woon-zorg visie. 
Het zorgkantoor zeker betrekken in de plannen. 
 

Chat opmerkingen 
 
Hoe zijn ouderen en inwoners betrokken bij het pact? 
Zijn de gebiedsbeschrijvingen inzichtelijk voor de externe partners. Hoe houden jullie ze up tot date? 
Is de voorziening in de Rijpstraat met 24 uurs zorg wel rendabel te exploiteren? 
 
In onze regio hebben wij een woonzorgmakelaar bij BW/MO 
 
Implementeren vergt déimplementeren! Zonder het laatste is e.e.a. kansloos 
 
Ondersteun burgerinitiatieven/-coöperaties (NLZVE. De rode Wouw, etc.). Het goud van de toekomst. 
 
Maak met burgers gebruik van "the right to challenge" die door dit kabinet is ingesteld. 
Samen030 kan de goede geslaagde voorbeelden hiervan geven. 
 
Pas op dat visieontwikkeling zich niet in de nesten werkt van politieke idealen. Da's roeien in stroop ... 
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Terugkoppeling online discussie groepen 
 
(1) Werken vanuit een doel, met alle partijen & dan doen.  Beried heid vinden niet op basis vaan excel.  
 
(2) Verbinden van sociaal met ruimtelijk domein binnen gemeenten is essentieel. Binnen Gemeenten 
sociaal domein integreren met zorgdomein.  
 
(3) Iedereen is bezig met ontschotten en samenwerking. Dat wordt in de komende jaren door het Rijk 
steeds meer bevorderd. De trend is niet meer terug te draaien. Willen we komen tot een substitutie 
dan moeten we ontschotten en samenwerken. 
 
(4)  
1. gemeente heeft primaire verantwoordelijkheid voor woonzorg visie. Het zijn de burgers van de 
gemeente waar het om gaat. 
2. Business case, risico’s 
3. Doen in meerjarig perspectief, toekomst gericht.  
 
(5) Ga gewoon aan de slag en doe dat samen. Ga in kleine stapjes, met oog voor elkaars belangen. Het 
is een gezamenlijke opgave, dus gedeelde risico’s.  
 
(6) Hoe gaan we het implementeren? 
Houd ruimte, ga niet meteen met heel veel partijen van start, bouw het op.  
Mooi dat Breda het voor elkaar heeft gekregen dat bewoners de gemeenschappelijke ruimte kunnen 
betalen, samen met gemeente ook als zekere factor.  
 

Notities per groep 
 

Groep 1: 
 
Regievraag, wie heeft de regie in het wonen-zorg vraagstuk? Dat is eigenlijk echt wel de gemeente. 
Dat is wel ingewikkeld, want de gemeente is dat niet gewend. Ingewikkelde situatie 
 
Groot gedeelte van de gemeente heeft geen groei meer, alles stuk aan het rekenen en dan kom je snel 
bij de onrendabele top. Er is geen geld in de gemeente om dit dan op te pakken. Hoe kun je de situatie 
doorbreken dat de boekhouders eigenlijk de baas zijn in de gemeenten? 
 
Probeer systeem-/regelontkennend te werken, zo kun je veel beter in kansen denken. Eerst de wens 
etc. bespreken. Moet je eerst mee experimenteren. Eerst erkennen dat dit een mogelijkheid is. Nu 
ondernemersplan aan het maken en her en der kleine projectjes te starten.  
Raad van commissarissen vindt het bijvoorbeeld wel lastig, want waar zie je dan op toe? 
 
Kunst is inderdaad om vanuit de wijken en mensen te denken.  De woningcorporatie weet: als je iets 
goed bouwt, bewaart dat altijd z’n waarde. Dus je moet het geld erbij zoeken. Kun je in later stadium 
altijd nog terugverdienen.  
 
Er is een dorp waar de bewoners zelf een nieuwe bestemming voor een ouderwets bejaardentehuis 
kunnen maken. Dat kan alleen ontstaan door dat met alle partijen samen te doen.  
De markt bouwt momenteel niet, De leefbaarheid van wijken komt onder druk te staan. Als je een 
goede samenleving wil, moet je zorgen dat alles in balans is. En dat is een lastige opgave. 
 
Er komen nu verkiezingen. Wat kunnen we nu doen om de bal de goede kant uit te krijgen? Dit is het 
jaar om de agenda’s te bepalen.  
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Belangrijkste punt: Ga werken vanuit een gemeenschappelijk doel, durf dan los te laten en ga gewoon 
doen.  
 

Groep 2 
 
Lasten & baten vallen op verschillende plekken.  
 
Probleem met gepaste woningen is dat we willen dat ze dicht bij voorzieningen zijn maar 
voorzieningen worden steeds meer geconcentreerd. Het is dus moeilijk dat bewoners ‘alles op de 
sloffen’ kunnen bereiken. Er is steeds vaker vervoer nodig. 
 
De belangrijkste opdracht is de dossiers te verbinden:  

• Woningtekort 

• Zorgtekort 

• Mismatch van woning. Te veel ouderen wonen in te grote huizen.  
 
Dat terwijl in de blauwe zone mensen langer leven door: 

• Contacten 

• Bewegen 

• Gezond eten 
 
Maar hoe doe je dat? Hoe verbind je de partijen. Het probleem begint al binnen de gemeente waar 
verschillende wethouders (en afdelingen) verantwoordelijk zijn voor wonen versus zorg.  
Je moet eigenlijk getrouwd zijn met elkaar, heel veel praten, het gaat niet vanzelf. 
 
We leunen erg op zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kwetsbaren. Dat gaat nog, het is te doen 
voor de huidige groep ouderen met ondersteuning. Maar de groep kwetsbaren wordt steeds ouder, 
dus hoe lang kunnen zij dat volhouden? Op een gegeven moment is er onvoldoende support voor 
deze groep om hen daarin te ondersteunen. 
 
Commissie Dunning → Trechter voor collectieve middelen. Wat willen en kunnen we blijven 
vergoeden en doen? Dat is een fundamenteel probleem.  
 

Wijk aanpak 
Er is al een behoorlijke instroom geweest in de wijk van sociaal zwakkere. De wijken kunnen het 
eigenlijk het niet meer aan. Hoe kunnen we een balans vinden?  Is er een mogelijkheid om het te 
spreiden, landelijk of boven regionaal. Probleem is echter dat mensen keuze vrijheid hebben. Dus dat 
is moeilijk te sturen.  
 
Keuzevrijheid is een lastig thema. Zorg is niet meer te organiseren met heel veel aanbieders. Moeten 
we niet de keuze vrijheid beperken, ala voorbeelden in het buitenland?  
 

Groep 3 
 
Als een verpleeghuis verdwijnt, verdwijnen daarmee ook vaak de voorzieningen uit een wijk. Er moet 
met álle betrokken partijen een samenwerking plaatsvinden en zaken regelen die kans van slagen 
hebben en vervolgens beter zijn dan de voorzieningen die zijn opgeheven. 
Maatschappelijke business case: (creatieve) oplossingen verzinnen die een opname in een 
verpleeghuis voorkomen. Concreet betekent dit “kleine dingen” doen aan de voorkant die aan de 
achterkant winst opleveren. Een voorbeeld is een persoon een traplift geven, zodat deze persoon 
thuis kan blijven wonen en niet naar een verpleeghuis hoeft. 
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Alle kolommen moeten daaraan meewerken. Zoeken naar maatwerk. Een mooie uitdrukking was: ‘we 
moeten toekomstig behendig zijn’.  
De organisaties en hoog opgeleiden moeten veranderen in gedrag en ideeën, niet de personen die 
zorg nodig hebben. Ander gedrag en manier van denken en doen leidt tot opbrengsten. Dan kan de 
benodigde transitie plaatsvinden. 
Financiering blijft een vraagstuk/knelpunt en dan met name het verdelen van de beschikbare 
middelen. 
De financiering van pilots en proeftuinen gaat goed, maar structureel is het moeilijk om de 
financiering rond te krijgen. 
 

Groep 4 
 
Het voorbeeld van Breda is aansprekend en herkenbaar. ‘Iedere gemeente een Pact’, was het adagio. 
De meerwaarde van zo’n Pact zit vooral in het gesprek. ‘Het is een gestructureerde manier van kennis 
en informatie delen’, zei een bestuurder van een zorgorganisatie. ‘Zo’n handtekening onder een stuk 
genereert effect’, aldus een beleidsmedewerker. Deelnemers zijn het erover eens dat je groot moet 
denken en kleine stapjes moet maken. ‘Je hoeft geen heel masterplan te hebben. Je kunt het beste 
gewoon beginnen. Je kunt niet alles overzien.’ In de samenwerking is het nodig om oog te hebben 
voor elkaars belangen. Betrek ook de verzekeraar en de markt bij de opgave. Het is belangrijk dat de 
landelijke overheid sturing geeft, belemmeringen opheft en kaders schetst. Dat wordt nu gemist. 
Verder is het goed om meer in te zetten op preventie. ‘Je kunt aan de voorkant al oplossingen bieden, 
zoals het aanbrengen van woningaanpassingen. Dat voorkomt zorgvragen of stelt ze in ieder geval uit. 
 

Groep 6 
 
De vraag was welke nieuwe inzichten het verhaal van Breda gaf en hoe jezelf eea vormgeeft in je eigen 
regio. 
 

In relatie tot Breda 
-alle deelnemers onderschrijven de visie en het gewenste resultaat. In de weg er naar toe zit de 
nuancering en de onzekerheid. 
-Het betrekken van meerdere partijen, ook voor zorg, wordt als te complex ervaren. Wellicht is het 
beter om klein te starten en ruimte te houden voor anderen op het moment dat het echt nodig is 
-Een beperkte capaciteit voor zorg (20 plaatsen) wordt eveneens als problematisch ervaren omdat de 
zorgexploitatie daarmee zwaar onder druk komt te staan en welke dan ook nog met meerdere partijen 
gedeeld moet worden. 
 

In relatie tot eigen regio 
-Niet alle gemeenten of andere daarbij te betrekken lokale stakeholders zijn al in de fase van Breda. 
Sommige gemeenten pakken ook nog niet de regie en zit iedereen wellicht wel naar elkaar te kijken 
maar gebeurt er nog te weinig. 
-Voor sommige zorgorganisaties zoals GGZ is het extra ingewikkeld omdat marges al klein zijn en 
daarmee samenwerkingen met andere echt essentieel zijn om uberhaupt een stap te kunnen zetten. 
-Zo zal elke partij in een samenwerking bijna automatisch de voorkeur hebben om eerst de eigen 
businesscase cq bestaansrecht scherp te krijgen alvorens voor het hogere doel kan worden gegaan.  
-Iedereen in de keten (van gemeente, zorgorganisaties, zorgverzekeraar/-kantoor) zit wel in de goede 
stand.  
 

Eyeopener 
-Het betalen van de gemeenschappelijke ruimte is vaak een issue bij het rondkrijgen van de 
vastgoedexploitatie. In Breda is het de bedoeling dat de gemeenschappelijke ruimte door de 
bewoners wordt betaald. Breda helpt financieel mee om te zorgen dat het in stand kan worden 
gehouden. 


