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Masterclass Wonen & Zorg – Webiner 10 maart 
40 deelnemende bestuurders 

 
Samenvatting 
 
Centraal in dit webinar stond de vraag of data kan helpen in de visievorming m.b.t. wonen 
en zorg en keuzes die daarbij moeten worden gemaakt. 
 
Om de kracht van data verder te kunnen duiden werd er door Ankie van Tatenhove een 
casus m.b.t. de gemeente Lansingerland ingebracht. De casus van de gemeente is als volgt.  
 

• Er zijn 3 dorpen waarvan 2 een Vinex dorp en 1 is Bleiswijk. De Vinex versus Bleiswijk 
hebben een heel andere opbouw en vraagontwikkeling. Hoe ontwikkelt de vraag in 
de verschillende dorpen en wijken?  

 

• Jongeren trekken weg maar Lansingerland wil ze graag terugwinnen als ze weer 
settelen. Maar woningen zijn te duur voor starters. Dus meer appartementen 
bouwen, dat kan dan gemengd met de ouderenhuisvesting. 

 

• Grootste vraag is hoe de groeiende groep ouderen op gepaste wijze te huisvesten. En 
dat in hun eigen dorp. Want bewoners verhuizen niet graag naar het andere dorp.  

 

• Er zijn bouwlocaties genoeg. In 1 vinex wijk is grond voor veel nieuwbouw (3.000) 
Maar daar willen andere dorpenaren niet wonen. In andere dorpen zijn ook wel 
genoeg snippers grond voor bouwopgave. 

 

• Er is wel een regio vraag voor huisvesting van mensen met specifieke problemen. 
Deze wonen nu vooral in Rotterdam. Pact gesloten in de regio om deze te verdelen 
over de regio. Daar heeft Lansingerland ook een opgave.  

 

• De mantelzorgers wel een probleem. Als de huidige mantelzorgers ouder worden, 
wie zorgt er dan voor hen? Inherent aan vinex wijk is dat veel familie zoals broers en 
zussen verder weg wonen.  

 
Co Politiek heeft vervolgens een korte analyse gepresenteerd op basis van data binnen het 
landelijke systeem van Careinvest welke beschikbaar is in de cloud. Er is een enorm inzicht 
vanuit diverse perspectieven beschikbaar, omwille van de tijd zijn er maar een aantal zaken 
verder geanalyseerd. 
 
De conclusies waren dat Lansingerland inderdaad een uitdaging gaat krijgen naar 2040 wat 
betreft de vergrijzing en de als gevolg daarvan stijgende zorgvraag.  
 
Ook blijkt dat de wijken binnen Lansingerland een groot verschil van kenmerken kennen in 
relatie tot ouderen m.b.t. inkomen, huishoudsamenstelling etc. 
 
Ook werd duidelijk dat de grootste mogelijkheden liggen in het aanpassen van bestaande 
woningen en appartementen en het zoeken van de juiste sociale interventie om inclusieve 
wijken te creëren door jeugd en ouderen te combineren. 
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Vervolgens is er verder gepraat in groepen over het nut en meerwaarde van data voor de 
vraagstukken die er liggen.  
De uitkomsten gaven het volgende beeld: 
 

• Data is uitermate belangrijk om het vraagstuk van een specifieke gemeente te kunnen 
kwantificeren. Betrouwbare data vanuit verschillende perspectieven zoals 
zorgorganisaties, gemeenten, corporaties, consumenten etc gaat daar enorm bij helpen.  

 

• Data sec is echter niet genoeg. Vervolgens moet het in discussies tussen gemeenten, 
zorgorganisaties, zorgkantoren, corporaties etc betekenis worden gegeven als het gaat 
over beleid te kunnen formuleren danwel keuzes te kunnen maken.  

 

• Het is dus van belang om naast data ook de kennis en kunde over de betekenis ervan te 
organiseren als ook helder te krijgen wat ieder zijn belang of agenda is gegeven een 
bepaald vraagstuk. Dit vraagt samenwerking op lokaal niveau tussen alle partijen. 

 

• Andere relevante inzichten die van belang zijn is bijvoorbeeld het inzicht van 
woonwensen van mensen. Of hoe bijvoorbeeld de klantreis er per doelgroep uitziet.  

 
Andere punten die in de rondgang en slotdiscussie nog voorbij kwamen waren: 
 

• We worden ouder dus dat zou kunnen betekenen dat we minder zorgvraag kennen of 
juist meer zorgvraag over een langere periode. 

 

• We worden ook anders ouder. Waar vroeger mensen vrij snel in een bejaardentehuis 
gingen blijft men nu langer thuiswonen en blijft men actiever en dus gezonder. 

 

• Flexibel bouwen moet altijd uitgangspunt zijn omdat we ons moeten kunnen aanpassen 
als de zorgvraag groter of minder wordt en ook flexibel moeten kunnen zijn in welke 
doelgroepen gehuisvest kunnen worden. 

 

• Gezien de omvang van het vraagstuk is wellicht een landelijk plan noodzakelijk. 

 

Opmerkingen in de chat tijdens plenaire discussie 
 
Is het adagium "Scheiden van wonen en zorg" nog wel 't juiste. Als we "beide werelden bij 
elkaar brengen" ... 
 
Scheiden van wonen en zorg is vooral een Haags financieringsvraagstuk. De burger heeft 
vooral belang bij het goed verbinden van wonen én zorg in plaats van het uit elkaar halen. 
Dat vereist lokale creativiteit om de problemen van mensen op te lossen zonder in de 
systemen te verzanden. 
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Aanbod meer "Toekomstbe"h"endig" (i.p.v. Toekomstbestendig) en "Intergenerational" 
… "intergenerational" 
Richt je vooral eerst op de (betrokken) burgers zelf. Zij zijn dé partij om mee te praten. 
 
En ook: "Wie maakt welke keuzes …", ouderen zijn meer en meer degelijk opgeleid en 
bemiddeld, langer gezond en participerend … dat heeft betekenis voor de rol van de oudere 
in dit proces! 
 
Verpleeghuizen worden hospices; gemiddelde verblijfsduur 7-8 maanden! 
 
We vergrijzen, dat klopt. Maar voorheen woonde iemand van 75 in een verpleeghuis. Nu 
woont menig 80-jarige nog gewoon thuis. Nemen we die beweging mee in de 
verwachtingen? 
 
Demografische cijfers zijn natuurlijk een goed begin. Maar denk ook na over mogelijke 
kwalitatieve veranderingen. Zo was het eind jaren '60 een feestje als je grootvader op 65 
jarige leeftijd naar het bejaardenhuis mocht. Nu willen ouderen dit juist vermijden. En zien 
we ook dat mensen steeds later "oud worden en langer gezond blijven. En ook de perceptie 
over oud worden wijzigt..... 
 
De verandering van woonplek zal m.i. steeds meer voortkomen uit hoe de 'derde levensfase' 
vorm te geven en uit de behoefte aan contact. Niet per se vanuit zorg. Die woonplek zal daar 
wel meer geschikt voor moeten zijn. 
 
Zelfregie is ook zelf verantwoordelijkheid nemen 
 
Helemaal eens met mbt de rol / waarde van informele zorg en de mogelijkheden van 
‘blenden’. Daar zijn we op alle manieren mee bezig om juist dat mogelijk te maken. :+1 

 
 
 

Notities uit de groepsgesprekken 
 
Groep  
 
- Sturen op data in plaats van op gevoel. Dat helpt bij de besluitvorming. 
- Een reactie op het voorgaande was: “we verzuipen in de data, we moeten gewoon gaan 

bouwen in combinatie met zorg”. 
- Er is straks onvoldoende personeel, dat is een groter probleem dan wonen. We zetten 

alles in op langer leven, kan dat nog wel?! Maar dat is een ethisch vraagstuk. 
- Vastgoed is eenvoudiger dan het hebben van voldoende personeel in de toekomst. 
- Niet alleen sturen op harde data/gegevens, maat het ook “kleur geven”. 
- Het woningtekort is niet alleen een probleem voor de doelgroepen waar wij het over 

hebben (wonen en zorg), maar het is een veel groter en complexer probleem 
(woningtekort in het algemeen) 

- Vastgoed flexibel bouwen voor meerdere doelgroepen; nu voor ouderen, later voor 
jongeren of bedrijven. Aanpassen naar gebruik. 
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- De data is (ruim) aanwezig → wie gaat dat analyseren binnen de gemeente en wie maakt 
de conclusies → binnen de gemeente onvoldoende data specialisten  

- Woningen bouwen is meer dan alleen de gebouwen neerzetten of aanpassen. De 
infrastructuur is ook van belang. Daarom is sturing van de overheid nodig, het zou een 
nationaal programma moeten zijn. 

 
Groep  
 
Jongeren gaan weg en willen weer terugkomen. Is dat wel juiste aanname? Willen ze echt 
terug? Beter om ze van begin af te behouden.  
 
Veel ouderen in grote woningen. De verhuisbereidheid is vaak minder dan we denken. 
Waarom zou een oudere verhuizen naar kleinere woning als hij al heel z’n leven ruimte heeft 
gehad?  
 
Hoe houden we focus op de echte vraag en behoefte; op de vraag van de inwoners? 
Zorgaanbieders lijken soms wel vastgoed boeren die alleen met spreadsheets en doorreken 
modellen werken.  
 
We werken bijna allemaal wel met data. Niet alle data is voldoende breed en niet alle 
partijen zijn betrokken bij bepalen van basis van data. Dat beperkt draagvlak.  
 
Organiseren we het wonen rond de zorg of de zorg rond het wonen? 

 

Er is gezamenlijke ambitie nodig in de enorme opgave die voor ons ligt. We moeten over de 

grenzen van onze eigen instituties heen kijken en werken.  

 

We zijn op micro-niveau bezig met een macro-probleem. DE vraag naar woningen en zorg is 

straks zo groot dat er ethische keuzes gemaakt moeten worden. Daar is een nationaal delta Plan 

voor nodig. Waar leggen we accent op, wat kan straks nog.  

Keerzijde in dit doem denken is dat we als oudere wel steeds meer kunnen, meer zelfredzaam 

zijn. Deze groeiende zelfredzaamheid op hogere leeftijd is niet helemaal meegenomen in de 

modellen die een beeld schetsen op basis van extrapoleren.  

 
Groep  
 
De deelnemers herkenden zich in de casus van Lansingerland. Data zijn belangrijk. ‘Je moet 
op basis van aannames acteren in plaats van op aannames.’ Gemeenten hebben vaak 
onvoldoende zicht op wat er op wijkniveau nodig is. De breedte van de data is interessant en 
nodig. ‘Als je als samenwerkingspartners hetzelfde beeld hebt, kun je samen stappen 
zetten.’ Deelnemers waarschuwen wel voor een overdaad aan data. ‘Je ziet soms door de 
bomen het bos niet meer.’ Deelnemers waarschuwen voor het adagium van langer thuis 
wonen/. ‘Je kunt wel in de eigen buurt willen blijven wonen, maar als er een tekort is aan 
personeel om zorg te bieden dan kan dat misschien niet.’ Een mogelijke oplossing is om 
‘levenscyclisch’ te bouwen, dus om woningen te realiseren die geschikt zijn voor meerdere 
levensfasen. Flexibel bouwen is nodig. ‘We moeten ook creatiever denken.’ 
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Groep  
 
Vraag van ouderen verandert, waardoor de ontwikkelingen daar niet op aansluiten. Data 
moet worden gevoed met nieuwe informatie. De oudere van morgen is niet die van gister.  
Ouderen vinden zichzelf ook nooit oud.  
 
Mensen zijn wellicht wel oud, maar ze wonen in hun geld (de stenen). Ze zijn niet gewend en 
willen dus ook niet geld besteden aan een andere manier van wonen.  
 
Hoe verleid je mensen tot de stap naar een andere woning.  
 
Mensen willen het liefst op hun eigen plek blijven.  
 


