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Masterclass Wonen & Zorg - 10 maart 2021
VRAGEN: – Welk belangrijkste inzicht haal je uit de casus Lansingerland? – In welke mate maak je zelf
gebruik van data? – Welke set van gegevens heb je minimaal nodig om keuzes te kunnen maken? Wat
neem je mee uit deze sessie voor je eigen lokale vraagstukken?

COINCIDE BV 10 MAART 2021 10:39

Groep 1 - Voorzitter: Petra de
Jongh

burger
data zegt niet alles. check bij de burger. willen ze wel kleiner
wonen als ze zo lang ruim hebben gewoond. 

wonen-zorg
Organiseren we het wonen rond de zorg of de zorg rond het
wonen?

verhuizen
De verhuisbereidheid is altijd anders dan je denkt.

data
- Regio opdracht  voor data maar missen daarin
wooncorporatie niet aangehaakt.  
- Wel belangrijk om gedeeld beeld met alle stakeholders te
hebben om cijfers goed te interpreteren. 
- Data op basis van verzekeraars. Daar haal je veel vragende
klanten uit en daar netwerk rond versterken.

mantelzorg
Netwerk en mantelzorg  is van belang in de toekomst

Groep 2 - Voorzitter: Marjolein
de Jong

Narratief
Missen we in de data het ‘narratief’ ?  Moet je niet in gesprek
met de ouderen van nu om goed te kijken wat de wensen voor
de toekomst zijn en niet uitgaan van ‘het verleden’  

Kosten wonen
Hoe krijg je mensen zover dat mensen op een andere manier
gaan wonen terwijl ze meer moeten gaan betalen?

Alleen met data kom je er niet

De vraag van straks is niet de vraag van nu
Het is moeilijk om de wensen van ouderen over 10 jaar nu in te
schatten. Risico dat je dingen ontwikkelt waar straks geen
behoefte aan is

Willen mensen het liefst op hun eigen plek
blijven wonen?
En dan woonaanpassingen doen?  of willen ze ook in hun eigen
buurt blijven met minder vierkante meters? moeten we dan
vergelijkend onderzoek doen? 

Groep 3 - Voorzitter : Marco
Verheul

aannames vervangen door data
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inzichten na datapresentatie Co

Combi op wijkniveau

Thuis versus personeel
Hoe combineer je langer thuis worden en grotere zorgvraag
met inzet van personeel?

Financiering
Hoe ontschot je?

personeelsgebrek komt boven drijven

levencyclus wonen

levencyclus bestendig bouwen

creativiteit ontbreekt

�exibel bouwen

nationaal programma op zetten

Groep 4 - Voorzitter: Gert Jan
van Noort

Inzicht na data presentate

Gebruik de data om te kijken naar de demogra�sche
ontwikkelingen en voor welke doelgroep je moet bouwen. Ga
vervolgens in gesprek met de beoogde bewoners om in lijn
met hun wensen te bouwen. Betrek ook de generatie Z hierbij
omdat zij over 40 jaar de bewoners zijn.

Gebruik gebouwen
Bouw niet voor een doelgroep maar voor diverse doelgroepen
en zet het gebouw �exibel in. Kijk niet alleen naar de
�nanciering van de zorg maar naar de behoefte van de
bewoners en kijk daarna welke �nanciering nodig is.

Demogra�eën vergrijzing
De vergrijzing stopt niet na 2040. De “kerstboom” van de
bevolkingspriramide van 1960 komt niet meer terug. Kijk voor
een mooi gra�sch overzicht op: https://www.cbs.nl/nl-
nl/visualisaties/bevolkingspiramide 

Groep 5 - Voorzitter: Iris van
Bennekom

regievoering
Wie maakt eigenlijk de keuzes? 
In het samenspel heeft iedereen een andere rol 
Betaalbaarheid en beschikbaarheid is een issue en dat los je
niet op door naar traditionele homogene groepen te blijven
kijken 
De data geven een traditioneel beeld en zouden vertaald
moeten worden naar sociale innovatie 
Stenen moeten ondersteunend zijn aan de sociale innovatie 
Aandacht voor het concept wooncarriere 

Data zijn nodig maar niet bepalend
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