
Samenwerken over grenzen heen aan de gezamenlijke opgave in wonen en zorg

We staan in Nederland voor een enorme opgave in wonen en zorg. Op alle bestuurlijke niveaus en bij alle 
verantwoordelijke organisaties is de opgave bekend. De oplossing is echter meer dan stenen stapelen en 
meer dan extra arbeidskrachten. Het vraagt om inclusieve wijken met een integratie van wonen, welzijn 
en zorg. Het betekent gebruik maken van technologische en sociale innovatie. De opgave betreft wonen 
en zorg voor alle kwetsbare groepen in samenhang met de algehele bouwopgave. We putten immers uit 
dezelfde schaarse financiële middelen, arbeidsmarkt en bouwkavels. 

De Masterclass is een platform voor dialoog en denken over hoe met deze ongekende opgave om te gaan. 
Met bestuurders uit de zorg, corporatie, bouwsector en gemeentelijk domein verkennen we ideeën en 
oplossingen om deze opgave aan te gaan. Alleen door samenwerking over de domeinen heen kunnen we 
onze verantwoordelijkheid nemen. Tijdens de Masterclass werk je aan je eigen woonzorgvisie en geeft daar 
inhoud en vorm aan met behulp van de workshops, onderlinge gesprekken en woonzorgscan op maat.

De drie strategiesessies gaan over de bouwstenen die we nodig hebben om tot toekomstbestendige 
woonzorgvormen te komen. Van visie en strategieontwikkeling, tot financieringsvormen en nieuwe 
concepten voor betrokkenheid van burgers en initiatieven uit de wijk. Gedurende het programma kunnen 
deelnemers kiezen uit parallelsessies met sprekers die op interactieve wijze hun kennis delen. Ook zullen we 
Nederlandse voorbeelden bezoeken die hun uitdaging en oplossing bespreken.

De twee studiereizen bieden inspiratie voor vernieuwende samenwerkings- en investeringsvormen, 
voorbeelden van architectuur en gebiedsontwikkeling die interactieve wijken stimuleren, voorbeelden van 
sociale innovatie en gebruik van technologische oplossingen in wonen en zorg. 

Elke deelnemende corporatie, gemeente of zorginstelling krijgt een woonzorgscan op maat. Hierin wordt 
voor een wijk naar keuze ingezoomd op de demografie, zorgvraag en -aanbod, aanwezige stakeholders, 
bebouwde omgeving, passende locaties, etc. 

MASTERCLASS WONEN EN ZORG 2021
STRATEGIESESSIES IN NEDERLAND
STUDIEREIZEN NAAR FINLAND EN CATALONIË 

vernieuwen door verbinden
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BOUWSTENEN
Gedurende de Masterclass bekijken en bespreken we de opgave aan de hand van zeven belangrijke bouwstenen om 
tot een succesvolle strategie te komen, deze uit te kunnen voeren en te borgen voor de toekomst.

Samenwerking  
De opgave vraagt inzet van alle betrokken priva-
te en publieke organisaties. Als verantwoorde-
lijke voor haar inwoners willen gemeenten in 

samenwerking met zorgaanbieders, corporaties, ontwik-
kelaars en bouwers werken aan een toekomstbestendige 
oplossing. Hoe geef je die samenwerking vorm?

Financiering
De beperkte financiële middelen zijn versnip-
perd en de lasten en baten van vernieuwende 
initiatieven liggen niet op dezelfde plaats. Wat 

kunnen beleggers betekenen en passen alternatieve finan-
cieringsvormen beter? Kunnen we er eens geheel anders 
naar kijken? 

Bouwlocaties
Waar kunnen we bouwen en wat moeten we 
dan bouwen? Waar zijn beschikbare locaties 
en hoe kan je daar creatief mee omgaan? Wat 

betekent een integrale wijk of een gezonde leefomgeving 
en hoe ontwikkel je deze? Met wie doe je dat? Wat betekent 
alternatieve aanwendbaarheid en flexibel bouwen. 

Technologie
Technologie is een belangrijke oplossing in zo-
wel de harde aspecten zoals het bouwen als de 
zachte diensten zoals de zorgkant en de sociale 

innovatie. Wat zijn de mogelijkheden van property technolo-
gie en zorgtechnologie? Welke vormen van sociale innovatie 
worden mogelijk door technologie? Wat wil de gebruiker?  

Sociale Innovatie
De integrale visie op inclusief bouwen en wonen 
betekent ook gebruik maken van sociale innova-
tie. Co-creatie en zelfsturing hebben al prachtige  

projecten opgeleverd. Hoe bied je ruimte en ondersteun je 
initiatieven om ze tot bloei te laten komen? 

Data
Op basis van data kan goed inzicht worden 
verkregen in de lokale situatie (woonzorgscan). 
Data vormt de basis voor discussie over de ge-

zamenlijke ambitie. Het verschaft inzicht in vraag en aanbod 
van wonen en zorg door alle inwoners op zowel middellange 
als lange termijn. Goed inzicht in data over bijvoorbeeld de 
demografie, financiële situatie, zorgvraag is een minimale 
vereiste om een verantwoorde strategie te ontwikkelen in 
stad, wijk of dorp. 

Burgers
Wat willen kwetsbare burgers zelf? Hoe komen 
we dat te weten? Welke rol hebben zij in het 
medebepalen van prettig wonen in de wijk? Hoe 

ziet hun woonwens eruit en zijn er gemene delers?

Strategiesessie
Nederland
17 juni 2021, 13:00
t/m
18 juni 2021, 17:00
inclusief
netwerkdiner & 
overnachting

Strategiesessie
Nederland
7 juli 2021,  
13:00-20:30
inclusief  
netwerkdiner

Strategiesessie
Nederland
6 oktober 2021,  
13:00-20:30
inclusief  
netwerkdiner

Studiereis 
Catalonië
3 november 2021
(16:55 vertrek)
t/m 
5 november 2021
(19:55 aankomst)

Studiereis  
Finland
22 september 2021
(09:50 vertrek)
t/m 
24 september
(19:45 aankomst)

DATA

2  •  COINCIDE



MASTERCLASS WONEN EN ZORG • 2021 

STRATEGIESESSIES
SESSIE I – INSPIRATIE & VISIE
17 juni 2021, 13:00 t/m 18 juni 2021, 17:00

Op alle bestuurlijke niveaus en bij alle verantwoordelijke organisaties is de opgave bekend: zorgen voor voldoende 
zorg en woonvormen voor kwetsbare mensen, rekening houdend met de demografische, maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg. Hoe gaan we het aanpakken? Wat hebben we 
daarvoor nodig? Deze eerste strategiesessie gaan we dieper in op die opgave.
 
We kunnen onze visies voor de toekomst verwezenlijken door over de domeinen heen samen te werken aan 
bouwen, herbestemming, financiering en door gebruik te maken van technologische en sociale innovatie. Door bij-
voorbeeld beter inzicht te krijgen door gebruik te maken van data maar ook onze verbeeldingskracht te benutten. 
Wat voor wijken willen we maken en wat voor rol krijgen bewoners en technologie? We bezoeken verschillende 
casussen en bediscussiëren de lokale dilemma’s en mogelijkheden.

INSPIRATIE (MIDDAG)

De kracht van de verbeelding 
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
De toekomst van Nederland ligt in onze eigen handen. We hebben een enorme bereidheid om zaken anders aan 
te pakken alleen weten we niet altijd hoe. Floris neemt ons mee in zijn denken over veranderen, verantwoorde-
lijkheid en mogelijkheden. Hoe we beter om kunnen gaan met vergrijzing, zorg en segregatie en in onze omgeving 
sociale samenhang kunnen creëren op buurt- en stadsniveau.

Radicaal anders 
Jos Lichtenberg, TU Eindhoven
Door maatschappelijke en economische veranderingen moeten we gebieden radicaal anders ontwikkelen. De 
gebouwde omgeving is meer dan alleen woningen. Ze kan prikkelen en een context zijn voor gezonde leefstijl, 
productiviteit en sociale interactie en levert zo meer dan alleen woonwaarde.

DISCUSSIE DINER

Onder leiding van tafelvoorzitters delen we met elkaar:
• Onze lokale uitdaging en visie op de toekomst 
• Wat we mee willen we nemen uit de Masterclass
• Wat we mee hebben genomen uit de sessies vandaag 

Na het diner blijven de deelnemers overnachten. 
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LOKALE OPLOSSINGEN (OCHTEND)

Op de tweede dag bezoeken we in de ochtend verschillende locaties waar op succesvolle wijze vernieuwing tot 
stand is gekomen. Hoe zijn ze omgegaan met samenwerking, financiën, vastgoed en technologie? Hoe werden de 
klanten en bewoners betrokken? 

INZICHT DOOR DATA (MIDDAG)

Data
Co Politiek, Careinvest
We verdiepen ons in welke data beschikbaar zijn om goed inzicht te krijgen in de opgave. De Careinvest monitor 
wordt gebruikt om een casus uit te diepen. Gedurende de gehele Masterclass hebben de deelnemers toegang tot 
de Careinvest Monitor om inzicht te krijgen in hun lokale opgave.

Casus Ruwaard: Hoe maken we van een 
zoektocht naar grenzeloze samenwerking in één 
wijk de schaalsprong? Welke stappen zetten we 
in de substitutie van zorg naar preventie en van 
individuele oplossingen naar collectieve? En wat 
betekent dit voor de deelnemende organisaties? 
Harrie Windmüller, BrabantWonen

Casus De Grote Beek: Hoe kunnen we slim investeren 
in een helende woonzorgomgeving terwijl de 
bouwkosten, grondprijzen en duurzaamheidseisen 
stijgen? Hoe gebruikt GGZe de bestaande locaties en 
gronden binnen de huidige regels om een inclusieve 
samenleving te ontwikkelen? 
Joep Verbugt, GGZe

Casus ’s Heerenloo: Kun je wonen voor kwetsbare 
mensen in een wijk realiseren en tegelijkertijd een 
mooie daginvulling leveren of kunnen we beter de 
wijk naar de instelling halen? Leer en denk mee met 
de casus van ’s Heerenloo.
Ernst Klunder, ’s Heerenloo

Casus Hart van Vathorst: Hoe ontwikkel je een 
inclusieve wijk waar iedereen een plek heeft en kan 
bijdragen? Wat voor rol heeft de woningcorporatie? 
Wat is de visie op inclusief leven vanuit de 
initiatiefnemers en bewoners?
Michiel van Rennes, Hart van Vathorst

Tijdens de discussielunch bespreken we de ideeën en lessen die zijn opgedaan tijdens het bezoek aan de 
verschillende casussen.
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SESSIE II – STRATEGIE, VISIE & FINANCIERING
7 juli 2021, 13:00-20:30

Om een toekomstbestendig woonzorg-beleid te realiseren op lokaal niveau zijn zowel een breed gedragen stra-
tegische visie als een financieringsstrategie nodig. Tijdens deze sessie verdiepen we ons in deze twee essentiële 
elementen waar veel initiatieven stranden.
 
Hoe kunnen we beter samenwerken met alle belanghebbenden die hetzelfde doel hebben maar door stelsel en  
regels zulke verschillende paden bewandelen? De financiële ratio’s van de betrokkenen bepalen in belangrijke 
mate de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte.

VISIE & STRATEGIE

In parallelsessies gaan we in kleinere groepen aan de slag op de thema’s visie & strategie. 

ONZE GEZAMENLIJKE OPDRACHT
Martin van Rijn, voorzitter Aedes
De opdracht voor integratie van wonen en zorg ligt bij alle partijen. Bouwen is meer dan een huis alleen, wijken 
en buurten maak je met elkaar. Wat kunnen zorgaanbieders, gemeenten en corporaties bereiken door een  
gezamenlijke aanpak in huisvesting voor kwetsbare groepen.

Samenhang in  
strategie & visie
Teunis Stoop, Cedrah
Hoe krijg je samenhang in je 
concern-, vastgoed- en financie-
ringsstrategie? Een strategische 
visie op de lange termijn met alle 
stakeholders uit het speelveld 
is bepalend voor het succesvol 
realiseren van toekomstbestendig 
woon-zorgvastgoed. Teunis Stoop 
deelt inzichten uit zijn onderzoek 
en ervaringen als wethouder van 
Hendrik-Ido-Ambacht en bestuur-
der van zorgorganisatie Cedrah.

Levensloopbestendig  
ontwikkelen
Jan Smelik, Nederland Zorgt voor 
Elkaar & Zorgcoöperatie Auster-
litz Zorgt
Met intensieve betrokkenheid van 
bewoners kan je pas echt levens-
loopbestendig ontwikkelen en een 
wijk laten ontstaan op basis van 
samenredzaamheid. Wat is de 
gezamenlijke visie? En hoe werken 
de sleutelpartijen samen aan het 
gemeenschappelijke doel?

Inclusieve wijken
Robbert-Jan van der Veen, ECHO
Inclusieve wijken, hoe zien deze 
eruit? Op welke principes zijn 
ze ontworpen en hoe verleid je 
alle gebruikers van de ruimte tot 
ontmoeting?  

De kracht van community
Dorte Kristensen, Atelier Pro
Levensbestendig bouwen bete-
kent creëren van betrokkenheid 
en het voorkomen van vereen-
zaming. De oplossing is complex 
en gelaagd waarbij er op vele 
schaalniveaus geageerd moet 
worden. Dorte ziet mogelijkheden 
voor kruisbestuiving en met name 
de kracht van communities kan de 
meerwaarde scheppen; 1+1=3

DISCUSSIEDINER
Tijdens het diner bediscussiëren we bekende vraagstukken en onze nieuwe inzichten.
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FINANCIERING

In parallelsessies bediscussiëren we in kleinere groepen de financieringsmogelijkheden en de dilemma’s die we 
daarin tegenkomen.

Institutionele financiering
Daan Tettero, SyntrusAchmea
De toegevoegde waarde van 
een institutionele belegger in 
de oplossing naar geschikte 
woonruimte voor bewoners met 
een zorgvraag. Of toch liever zelf 
investeren. Welke overwegingen 
komen daarbij kijken zoals ver-
huuropties, langetermijnvisie, 
dienstverleningsconcepten en 
duurzaamheid.

(Alternatieve) financiering
Irma Langeraet, ILFA
Welke financieringsstrategie is 
passend voor een specifiek traject 
en welke bronnen van (alterna-
tieve) financiering kunnen vervol-
gens worden aangesproken. 

Krachtige coalitie
Albert-Jan Kruiter, Instituut voor 
Publieke Waarden
Andere manieren van financieren 
is de hefboom om een doorbraak 
te creëren voor maatschappelijke 
problemen op het snijvlak van wo-
nen, zorg en welzijn. Hoe creëer je 
een krachtige coalitie die domein 
overstijgend, lokale maatschappe-
lijke problemen aanpakt.

Flexibilisering vastgoed 
Tromp Bakker, Gastvrij Wonen & 
Vastgoedstrategie senior living
Hoe zet je vastgoed dienstbaar in 
ten behoeve van je strategie en 
hoe word je niet ondergesneeuwd 
door de asset-manager van de be-
legger c.q. woningcorporatie? We 
bespreken diverse voorbeelden 
van flexibilisering van vastgoed en 
de inzet van middelen, om zo de 
bedrijfsstrategie waar te maken.

College sanering
Aanbieders en kopers ervaren 
de WTZi en de ‘Beleidsregel ver-
vreemding onroerende zaken’ als 
belemmerend in de opgave om 
nieuwe woon- en zorgvormen te 
ontwikkelen. We bespreken de mo-
gelijkheden, de veranderingen in 
de regels en het samenwerken aan 
een maatschappelijke oplossing. 
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SESSIE III – TECHNOLOGIE & SOCIALE INNOVATIE
6 oktober 2021, 13:00-20:30

Technologie en sociale innovatie vormen een deel van de oplossing in de opgave voor wonen en zorg. Technologi-
sche vernieuwingen in de zorg en in de gebouwde omgeving leveren efficiëntie en voegen daadwerkelijk waarde 
toe aan het leven van mensen die afhankelijk zijn van continue zorg. Wat zijn mogelijkheden en welke duurzame 
en schaalbare technologieën kunnen we nu al of straks toepassen? Met sociale innovatie ligt het initiatief weer bij 
de mensen waar het om gaat. Niet organiseren voor, maar met bewoners en gebruikers. Of gewoon ondersteunen 
waar het kan. 

TECHNOLOGIE & ARBEID

In parallelsessies leren we over toekomst van technologie & arbeid binnen de zorg en het (zelfstandig)wonen

EMPATHISCHE LEEFOMGEVING
Masi Mohammadi, Empathic Living Labs, TUe
De omgeving wordt gevormd door menselijke behoeften, sociale patronen, technologie en ruimtelijke mechanis-
men. We onderzoeken hoe deze wisselwerking de toekomst van wonen en zorg beïnvloedt en hoe we de gebouw-
de omgeving kunnen inzetten als hulpmiddel voor sociale en maatschappelijke uitdagingen.

Waardevolle Technologie 
Brigitte Boon, Academy Het Dorp
Door gebruik te maken van be-
trouwbare technologie verandert 
het bouwproces, de organisatie 
en het zorgproces. Laat techno-
logische innovatie daadwerkelijk 
waarde toevoegen aan het leven 
van kwetsbare mensen.

Implementatie van digitale 
zorg en property technologie
Raoul Zaal, FocusCura & Edwin 
Hans, Universiteit Twente
De mogelijkheden van digitale 
zorg en property-tech zijn enorm. 
Het inzetten van technologie om 
daadwerkelijk aan de belofte van 
efficiency en klantgerichte zorg te 
voldoen. Wat is er nu al en wat is 
straks mogelijk? Aan de hand van 
casussen verkennen we de proces-
sen die vertragen en versnellen.

Duurzame inzetbaarheid 
Sjaak van Heukelum, ExtraWerk 
Door de demografische en soci-
aal-economische ontwikkelingen 
blijft het hebben van voldoende 
arbeidskrachten de achilleshiel in 
de toekomst van nieuwe woon-
zorg concepten. Het vraagt een 
andere kijk op arbeid en inzet van 
betaalde en vrijwillige arbeid. Hoe 
zorgen we voor benutting van 
capaciteit en extra capaciteit.
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SOCIALE INNOVATIE

In parallelsessies bediscussiëren we in kleinere groepen sociale aspecten en mogelijkheden voor sociale innovatie.

Wooncirkels
Henrike Klok, Rochdale
Een wooncirkel is een gewone 
buurt waar in de kern een ont-
moetingsplek en geclusterde 
woonvormen zijn gerealiseerd. In 
samenwerking met mensen die 
in de wijk werken, werken alle 
sleutelpartijen aan een buurt die 
voorziet in de behoeftes van de 
mensen die er wonen en waar 
wonen en zorg verbonden zijn.

Radicaal ruimte voor  
inbreng
Martijn Kole, Enik Recovery
Een pleidooi voor radicaal 
ruimte maken voor inbreng. Als 
ervaringsdeskundige zal Martijn 
zijn visie geven op hoe belangrijk 
het is om goed te begrijpen wat 
kwetsbare burgers nodig hebben. 

Grijze duurzaamheid
Peter Boerenfijn, Habion 
Hebben we een goed beeld van 
hoe de vergrijzende samenleving 
er straks uit ziet? Wat verwacht de 
nieuwe generatie ouderen over 15 
jaar? Habion kiest als corporatie 
ervoor zich te richten op de woon-
functie, op flexibel inzetbaar vast-
goed. De zorgaanbieders worden 
meer dienstenleveranciers die op 
basis van de veranderende vraag 
wordt afgenomen.

DISCUSSIEDINER

Wonen & Zorg, innovatief vooruit
Met kennis van zowel de uitdagingen in de zorg als woningbouw zal een corporatie haar visie en ideeën delen  
over hoe we vooruit kunnen om de enorme opgave die voor ons ligt verder te brengen. Onder leiding van tafel-
voorzitters bespreken we wat we meenemen uit de Masterclass en hoe we dat gebruiken in onze lokale opdracht.
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WERKBEZOEKEN

“  We bezoeken twee compleet verschillende 

systemen: wonen en zorg is in Catalonië meer 

een taak voor de familie en het sociale netwerk, 

terwijl de burgers van Finland primair op de 

overheid vertrouwen”

Dé alomvattende oplossing bestaat natuurlijk nergens, 
maar in Finland en Catalonië vinden we wel relevante 
bouwstenen. Tijdens de studiereizen gaan we op 
werkbezoek naar inspirerende zorglocaties, inclusieve 
wijken, innovatieve zorgorganisaties en burgerinitiatieven. 
We gaan in dialoog met Finse en Catalaanse bestuurders. 
We hebben plenaire sprekers, rondetafelgesprekken en 
groepsdiscussies. U selecteert uit de werkbezoeken uw 
individuele programma, waardoor we kleine groepen 
hebben met veel interactie.

We bezoeken twee compleet verschillende systemen: 
wonen en zorg is in Catalonië meer een taak voor de familie 
en het sociale netwerk, terwijl de burgers van Finland 
primair op de overheid vertrouwen. In Finland vergrijst 
de populatie sneller dan bij ons, maar de kosten zijn 
lager mede door inclusieve wijken met intergenerationele 
huisvesting. Catalonië heeft de hoogste levensverwachting 
van de EU, maar drie keer minder 80-plussers doen een 
beroep op institutionele zorg dan bij ons, vooral door de 
radicale inzet van mantelzorg en burgerinitiatieven.

Wat we zien en leren tijdens de buitenlandse uitwisseling 
vertalen we naar onze lokale opdracht.  We leren van de 
visie op de toekomst van onze collega’s elders, en hoe zij 
die vormgeven in nieuwe woonvormen, samenwerking en 
financiering.
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STUDIEREIS FINLAND 22-24 SEPTEMBER 2021

Inclusieve wijken
Arabianranta en Jätkäsaari zijn 
inclusieve wijken op basis van 
duurzaamheid en met een 
hoge kwaliteit van gedeelde 
voorzieningen en openbare 
ruimte. Interessant is het 
intergenerationeel wonen 
in de “Generations Blocks”. 
Uitgangspunt is de “Helsinkimix” 
waarbij inkomensgroepen 
worden gemengd op basis van 
privaat-publieke samenwerking. 
Lapinjärvi, net buiten Helsinki, 
is een seniorenvriendelijk dorp 
met levensbestendige woningen. 

Technologie
Finland hoort bij de top 3 
meest innovatieve landen van 
de wereld. Momenteel wordt 
de “smart city” Kalasatama 
gebouwd, waarbij technologie 
een belangrijke rol speel met 
living labs die de concepten 
in de praktijk uittesten. Espoo 
Innovation garden is de grootste 
innovatie hub van Scandinavië, 
met onder andere The Health 
Technology Accelerator.

Samenwerking
De gemeente Helsinki is zowel 
corporatie, zorgaanbieder 
als beleidsmaker. Ze zijn 
ontwikkelaar en eigenaar 
van woonzorgcomplexen en 
zorgvastgoed. Het lukt om 
intramurale zorg te voorkomen 
en ze zijn succesvol in “housing 
first”. We spreken bestuurders, 
ook over de huidige hervorming 
waarbij de regio’s versterkt 
worden ten opzichte van het rijk 
en gemeente.

Zorginnovatie
Het Kantula Care Center in 
Helsinki is een zorg- en 
welzijnsorganisatie voor ouderen 
met en zonder dementie. Ze 
staan bekend om hun 
innovatieve oplossingen. Ook 
innovatief zijn de “healthstations” 
zoals integral Kalasatama en 
Vuosaari waar zorg en welzijn 
worden geïntegreerd.

Sociale innovatie
De Active Senior Association is 
een succesvol burgerinitiatief die 
twee grote woongemeen-
schappen voor senioren – 
Kotisitama en Loppukiri – heeft 
ontwikkeld en bezig is met de 
derde locatie. Eigenaar is een 
private corporatie waar de 
bewoners aandeelhouder van 
zijn. Bewoners dragen actief bij 
aan de zorg voor elkaar en voor 
de buurt. 

Vertrek 22 september om 09:50  
vanaf Schiphol naar Helsinki.
Aankomst 24 september om 19:45  
op Schiphol.
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STUDIEREIS CATALONIË 3-5 NOVEMBER 2021 

Sociale innovatie
Catalonië is een voorbeeld van 
zelfsturing en burgerkracht, 
mede door de strijd tegen de 
centrale overheid. Zo verenigt 
de koepel Coopcat al 4000 
coöperatieven, waaronder 
diverse initiatieven gericht op 
wonen, welzijn en zorg. En 
Movicoma is interessant als 
actie-onderzoek naar co-creatie 
en co-housing. We onderzoeken 
de kracht van informele zorg, 
die veel groter is dan bij ons, 
maar ook leunt op illegale arbeid 
en vrouwen onttrekt aan de 
arbeidsmarkt. 

Technologie
i2Cat is een platform gericht 
op digitalisering van publieke 
diensten, zoals Vincles gericht 
op het sociale netwerk 
rondom ouderen. Tic Salut is 
verantwoordelijk voor alle zorg 
ICT in Catalonië, waaronder 
iSIS Cat gericht op de integratie 
van werkprocessen in zorg en 
welzijn.

Innovatieve governance
Habitat3 is een “sociale actie 
innovatie bank” die voor zeer 
kwetsbare groepen betaalbare 
woningen acquireert, beheert 
en renoveert. Met een innovatief 
model van publiek-private 
samenwerking en financiering 
wonnen ze de World Habitat 
Award 2019, een internationale 
prijs voor innovatieve sociale 
huisvesting. 

Zorginnovatie
Badalona Serveis Assistencials is 
een consortium van een 
ziekenhuis, thuiszorg, wijkcentra 
en eerstelijnszorg. Ze bedienen 
235.000 inwoners met een 
integrale keten van zorg en 
welzijn op basis van een 
geïntegreerd ICT-systeem en 
elektronisch patiëntendossier. 
Innovatie van ouderenzorg en de 
zorg aan migranten zijn 
belangrijke thema’s. Interessant 
is ook Sabadell, een integraal 
zorginitiatief tussen eerste lijn en 
welzijnsprofessionals.

Architectuur
Catalonië heeft gerenommeerde 
architectenbureaus, zoals 
RCR architecten die in 2017 
de Pritzker prijs wonnen, de 
internationale “nobelprijs” voor 
architectuur. Zij ontworpen 
bijvoorbeeld de bibliotheek 
Sant Antoni met geïntegreerde 
seniorenwoningen. Een 
ander beroemd bureau, 
gespecialiseerd in de zorgsector, 
is PineArq. Hun moderne 
centrum Dolors Aleu breekt met 
conventionele ontwerpen voor 
ouderenzorg.

Integraal gezondheidsbeleid
Catalonië hanteert “Health 
in all policies” waarbij het 
gezondheidsbeleid een 
integrale verantwoordelijkheid 
is voor alle sectoren met 
het Interdepartementale 
Volksgezondheidsplan  (PINSAP). 
Het beleid is gestart in 2014 en 
we horen over de implementatie 
en over initiatieven zoals 
COMsalut, gericht op de sociale 
determinanten van gezondheid.

Vertrek 3 november om 16:55  
vanaf Schiphol naar Barcelona
Aankomst 5 november om 19:55  
op Schiphol
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Deelnemers
We zorgen voor een krachtig en gebalanceerd deel-
nemersveld bestaande uit zo’n 30 tot 40 bestuurders 
en directieleden met vastgoed en wonen in hun por-

tefeuille. Deelnemers vertegenwoordigen woningcorporaties, zor-
ginstellingen, gemeenten, verzekeraars en landelijke organisaties. 
Aangevuld met beleggers, ontwikkelaars en kennisinstituten.

Woonzorgscan
Elke deelnemende corporatie, gemeente of zorginstel-
ling krijgt een woonzorgscan op maat. Hierin wordt 
voor een wijk naar keuze ingezoomd op demografie, 

zorgvraag en -aanbod, aanwezige stakeholders, bebouwde omge-
ving, passende locaties, etc. 

Kwaliteit & PE punten
Coincide streeft naar optimale kwaliteit en volgt de 
gedragscode van NRTO, de Nederlandse Raad voor 
Training en Onderwijs. Alle programma’s worden 

gemonitord en geëvalueerd op geleverde kwaliteit en toege-
voegde waarde. Coincide is gecertificeerd door NRTO als erkend 
opleidingsinstituut en heeft aan deze Masterclass 60 PE-punten 
toegekend bij volledige deelname. 

Kosten
Inschrijven voor 15 april 2021. Maximaal 45 bestuurders 
kunnen deelnemen. Bij toelating wordt gelet op een 
evenwichtige samenstelling van de deelnemersgroep.

Het is alleen mogelijk om voor de gehele Masterclass in te schrijven. 
Uitwisseling van kennis en het bouwen van vertrouwen onderling 
is een essentieel onderdeel van de toegevoegde waarde. De deel-
nameprijs voor het gehele programma van in totaal 9 studiedagen 
is €5.750 voor non-profit organisaties en €8.775 voor private partij-
en. De prijs is inclusief alle reis- en verblijfskosten en is inclusief niet 
verrekenbare btw volgens de reisbureauregeling.

Wethouders wordt de mogelijkheid geboden om alleen aan de 
strategie sessies in Nederland deel te nemen wel/niet gecombi-
neerd met één studiereis.

Non-profit organisaties kunnen een aanmelding delen binnen een  
organisatie waarbij beide deelnemers deelnemen aan de strategie-
sessies in Nederland maar de studiereizen verdelen. 

Corona & annulering
Coincide organiseert deze Masterclass binnen de gel-
dende covid-regels. Dit betekent dat er gezorgd wordt 
voor voldoende afstand en ruimte tijdens afspraken, 

bezoeken en (diner) discussies. In aanvulling op de Algemene Voor-
waarden van Coincide gelden er aangepaste annuleringsregels 
gezien de mogelijk lokale covid-gedragsregels. Deze aanvullende 
voorwaarden zijn opgenomen in het registratieformulier.

Publicatie
Gedurende de strategische sessies en de studiereizen 
ontdekken we gedeelde ambities en nieuwe paradig-
ma’s die we willen borgen en delen. We bundelen alle 

inzichten in een slotpublicatie met interviews, analyses en opinie-
stukken. Hierin komen deelnemers, externe experts en Catalaanse 
en Finse bestuurders aan het woord. 

Masterclass Team
Coincide is marktleider in internationale studiereizen 
voor bestuurders in zorg, wonen en welzijn. Daarnaast 
organiseren we events en brengen we een magazine 

uit. We verbinden sleutelfiguren om inspiratie op te doen, kennis 
te ontwikkelen en innovatie te stimuleren. Diverse ontwikkelingen 
– zoals de hoofdlijnenakkoorden – vonden mede een oorsprong op 
onze reizen.

Coincide is initiator van de Masterclass en is eindverantwoordelijk 
voor het programma. Ten behoeve van een nog betere kwaliteit 
werkt Coincide samen met partners die ieder hun expertise mee-
brengen. 

Rob, voormalig voorzitter raad van bestuur Siza en 
Academy Het Dorp, zal de gehele masterclass in-
houdelijk begeleiden, zowel de strategiesessies als 
de studiereizen. Door te luisteren en te prikkelen 

zal hij de deelnemers stimuleren buiten de gebruikelijke kaders te 
denken en te zoeken naar oplossingen voor de opgave in wonen 
en zorg.

Zorgsaamwonen is een landelijk platform voor 
de maatschappelijke opgaven op het gebied van 
wonen, zorg en welzijn. Zij delen hun kennis en 
begeleiden workshops en discussiediners. Met 

Zorgsaamwonen maakt Coincide ook een publicatie waarin we alle 
opgedane inzichten bundelen. 

Careinvest beschikt over geïntegreerde popu-
latie- en zorgvraagdata, predictive modeling, 
bridgefinanciering en financial risk solutions. Als 
onderdeel van de Masterclass kunnen deelnemers 

vanuit een corporatie, gemeente of zorginstelling een woonzorg-
scan op maat krijgen. 

MASTERCLASS WONEN EN ZORG • 2021 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Vragen 

Dorrit Gruijters, directeur Coincide BV
Mobiel: +31-6-520 882 18 
E-mail: dorrit.gruijters@coincide.nl

Laurien Herweijer, projectmanager Coincide BV
Mobiel: +31-6-460 660 88
E-mail: laurien.herweijer@coincide.nl

vernieuwen door verbinden
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