MASTERCLASS WONEN EN ZORG 2022
STRATEGIESESSIES IN NEDERLAND
STUDIEREIZEN NAAR FINLAND EN CATALONIË

Samenwerken over grenzen heen aan de gezamenlijke opgave in wonen en zorg
De enorme opgave in wonen en zorg is op alle bestuurlijke niveaus en bij alle verantwoordelijke organisaties bekend.
De oplossing is 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 leergang gericht op kennisontwikkeling, inspiratie en dialoog over hoe met deze ongekende
opgave om te gaan. Met bestuurders uit de zorg, corporatie, bouwsector en gemeentelijk domein verkennen we ideeën
en oplossingen over hoe we in samenwerking over de domeinen heen onze verantwoordelijkheid kunnen nemen.
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.
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BOUWSTENEN
Gedurende de Masterclass bekijken en bespreken we de opgave aan de hand van vijf 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 private en publieke organisaties. Als verantwoordelijke voor haar
inwoners willen gemeenten in samenwerking met zorgaanbieders, corporaties, ontwikkelaars en bouwers
werken aan een toekomstbestendige oplossing. Hoe geef je de samenwerking vorm?
Financiering
De beperkte financiële middelen zijn versnipperd en de lasten en baten van vernieuwende initiatieven liggen
niet op dezelfde plaats. Wat kunnen beleggers betekenen en passen alternatieve financieringsvormen beter?
Kunnen we er geheel anders naar de financiering van wonen en zorg projecten 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 zowel de harde aspecten zoals het bouwen als de zachte diensten
zoals de zorgkant en de sociale innovatie. Wat zijn de mogelijkheden van property technologie 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 innovatie. Co-creatie
en zelfsturing hebben al prachtige projecten opgeleverd. Hoe bied je ruimte en ondersteun je initiatieven om
ze tot bloei te laten komen?

SPREKERS
Keynote-sprekers
Martin van Rijn, voorzitter Aedes
Floris Alkemade, architect, vm Rijksbouwmeester (2015-2021)
Erik Gerritsen, voorzitter directieraad Ymere
Masi Mohammadi, professor TU Eindhoven/ HAN
Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen,
Ministerie van BZK, gevraagd

Parallelsessies
Cathy van Beek, owner Leading Sustainable Health Care,
gevraagd
Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur, Rochdale
Peter de Visser, directie RadarGroup (vanaf mrt 2022)
Peter Boerefijn, directeur Habion
Co Politiek, founder Careinvest
Dorte Kristensen, architect directeur PRO architecten
Tromp Bakker, Gastvrij Wonen & Vastgoedstrategie senior living
Erwin Drenth, directeur Dutch Healthcare Investments, Bouwinvest
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Wilfrid Opheij, partner en adviseur Common Eye
Brigitte Boon, CEO Academy Het Dorp
Wendy Hugoosgift Contreras, Global Director Monitoring
Services, Tunstall Healthcare
Eveline Wouters, professor Tilburg University
Wim Komrij, manager College Sanering Zorginstellingen
Sander Kooiman, manager Zorg & Welzijn en Duurzaam
Vastgoed, Triodos

Locatiebezoeken:
Joep Verbugt, CEO GGzE
Gabrielle Verbeek, voorzitter LVGO
Michiel Wijnen, partner Zenzo Maatschappelijk Vastgoed

Moderator en delegatieleider
John Bos, voorzitter Woonzorg Flevoland en lid & ambassadeur
Taskforce Wonen en Zorg

MASTERCLASS WONEN EN ZORG • 2022

STRATEGIESESSIES
SESSIE I – OPGAVE, VISIE & STRATEGIE
11 mei 2022, 13:00 t/m 12 mei 2022, 17:00
Op alle bestuurlijke niveaus en bij alle verantwoordelijke organisaties is de opgave bekend: zorgen voor voldoende
zorg en woonvormen voor kwetsbaren, rekening houdend met de demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de betaalbaarheid van de zorg. Deze eerste strategiesessie gaan we dieper in op de opgave.
Wat ervaren we als onze grootste belemmeringen en hoe gaan we die aanpakken?
Door over de domeinen heen samen te werken aan bouwen, herbestemming en financiering en door gebruik te maken van technologische en sociale innovatie kunnen we onze visies voor de toekomst verwezenlijken. Wat hebben
we daarvoor nodig? Wat voor wijken willen we ontwikkelen en wat voor rol krijgen bewoners en technologie? We
bezoeken verschillende casussen en bediscussiëren de lokale dilemma’s en mogelijkheden.

11 mei 2022
WONEN, ZORG EN WELZIJN
Gemeentelijk perspectief op wonen en zorg
spreker tba
Alle gemeenten zijn bezig om vraagstukken op het gebied van passende huisvesting voor ouderen, welzijn en zorg
bij elkaar te brengen. Het is nog niet overal vanzelfsprekend dat gemeenten samen met woningcorporaties én
zorgorganisaties aan één tafel zitten.

Leefbaarheid van wijken
Martin van Rijn
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.
We hebben een coherente en integrale aanpak nodig voor huisvesting aandachtsgroepen.

Verdieping
Na de inspirerende introducties bespreken we in kleinere groepen #hoedan.

DISCUSSIEDINER
Onder leiding van tafelvoorzitters delen we met elkaar:
• Onze lokale uitdaging en visie op de toekomst
• Wat we mee willen 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
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?
A - Casus Ruwaard: Proeftuin Ruwaard is een wijk waarin door anders en integraal gebiedsgericht samenwerken, meer
gezondheidswinst, welzijn en kwaliteit van leefbaarheid en veiligheid wordt behaald. Daarnaast realiseren zij slimmere
zorg en ondersteuning door ‘anders denken, doen en organiseren’ door de wijkbewoners en hun behoeften echt
centraal te stellen.
B - Casus De Grote Beek: De Grote Beek is de grootste locatie van GGzE met verschillende diensten van Kind & Jeugd
tot crisisdienst. De mogelijkheden van de ruime hoeveelheid beschikbare grond wordt in samenwerking met ander
partners benut voor een sterke welzijnsfunctie voor de omliggende buurt.
C - Casus Woongemeenschappen 50+: ‘Langer leven, wijzer wonen’ Hoe bevorder en ondersteun je het
gemeenschappelijk wonen van ouderen op basis van zelfbeschikking en samenredzaamheid. Wat is er nodig voor
het opbouwen van een woongemeenschap? En wat is de meerwaarde vanuit senioren en voor de maatschappij?
Lessen uit 40 jaar woongemeenschappen, die LVGO in deze sessie deelt met belanghebbenden zoals gemeenten,
woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.
D - Casus Kloosterkwartier Veghel: Op het terrein van het Klooster van de Zusters Franciscanessen wordt een
eigentijdse woon- en leefomgeving ontwikkeld. Verschillende appartementengebouwen bieden ruimte aan jong en oud,
voor mensen mét en zonder zorgbehoefte. Het Kloosterkwartier wordt het maatschappelijke hart van Veghel: een wijk
voor iedereen!

SOCIALE SAMENHANG OP BUURT- EN STADSNIVEAU
Floris Alkemade
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,
verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Hoe we beter om kunnen gaan met vergrijzing, zorg en segregatie en in
onze omgeving sociale samenhang op buurt- en stadsniveau kunnen creëren.

VISIE EN STRATEGIE
Inzicht op basis van data en geldstromen
Co Politiek

Omdenken in wonen, zorg en welzijn
Spreker tba

In opdracht van BZK is gewerkt aan het inzichtelijk
krijgen van alle ingaande en uitgaande geldstromen
op alle niveaus. Resultaat is inzichten en correlaties op
diverse thema’s vanuit gemeenten, zorg, bedrijfsleven
en huishoudens. De toepassingen voor deze samenhangende inzichten zijn legio. De data maakt inzichtelijk waar er kansen liggen om domeinoverstijgend te
gaan werken en waar substitutie van gelden en inzet
waarde oplevert. Welke interventies zijn interessant
voor wonen en zorg en hoe komen we tot innovatie en
businesscases voor een goede onderbouwing?

We praten in Nederland al lang over een betere
samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn.
Goede initiatieven op dit vlak hebben wel last van de
systeemgrenzen tussen de verschillende branches. Het
gaat over de noodzaak van ontschotting als oplossing
van de maatschappelijke vraagstukken van vergrijzing,
mentaal welzijn (zoals eenzaamheid) en goede zorg.
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SESSIE II – FINANCIERING & BOUWEN
6 juli 2022, 11:00-20:30
Voor de realisatie van meer dan honderdduizend extra (zorg)woningen in de komende jaren is samenwerking noodzakelijk tussen gemeenten, zorginstellingen en financiers en met corporaties, ontwikkelaars en bouwers. Tijdens
deze sessie verdiepen we ons in de drie essentiële factoren waar veel initiatieven op stranden: Financiering, goede
locaties en daadwerkelijke totstandkoming.

VOOR IEDER EEN (T)HUIS

Spreker tba
De toenemende vergrijzing in Nederland vraagt om integrale oplossingen op het gebied van wonen, welzijn en
zorg. De Taskforce Wonen en Zorg roept in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 gemeenten
op het onderwerp hoog op de politieke agenda te zetten. Welke rol kan het Rijk hierbij spelen? Kan het Rijk
samenwerking actiever ondersteunen? Of is het tijd voor meer centrale regie? Vanuit het rijk wordt de opgave
waar mogelijk gefaciliteerd maar welke rol kan het Rijk verder nog spelen? Kan het Rijk samenwerking actiever
ondersteunen, belemmeringen in regel- en wetgeving wegnemen, doorstroming stimuleren? Hoe zorgen we dat
de nood voor kwetsbare burgers niet in het gedrang komt van de grote woningbouw opgave? Of is het al tijd voor
meer centrale regie?

BOUWEN
In parallelsessies gaan we in kleinere groepen aan de slag.

Flexibilisering vastgoed
Tromp Bakker
Hoe zet je vastgoed dienstbaar in
ten behoeve van je strategie en
hoe word je niet ondergesneeuwd
door de asset-manager van de belegger c.q. woningcorporatie? We
bespreken diverse voorbeelden
van flexibilisering van vastgoed en
de inzet van middelen, om zo de
bedrijfsstrategie waar te maken.
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Gezonde en duurzame
gebouwen
Spreker tba
Hoe ontwerp je gezonde, milieuvriendelijke en energiezuinige
gebouwen en hoe (ver)bouw je
die op een zo duurzaam mogelijke
manier? Hoe maak je daarbij
optimaal gebruik van omgevingsfactoren die gunstig zijn voor de
gezondheid?

De kracht van community
Dorte Kristensen
Levensbestendig bouwen betekent creëren van betrokkenheid
en het voorkomen van vereenzaming. 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
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FINANCIERING
In parallelsessies bediscussiëren we in kleinere groepen de financieringsmogelijkheden en de dilemma’s die we
daarin tegenkomen.

Opschroeven van de
bouwproductie
Erwin Drenth
Door het scheiden van wonen en
zorg en decentralisatie van de
zorg is het voor gemeenten en
zorginstellingen cruciaal om adequaat in te spelen op de huidige
en toekomstige vraag. Kunnen
institutionele investeerders uitkomst bieden?

Geld voor sociale innovatie

Locaties en herbestemming

Sander Kooiman
Als zorgbestuurder, sociale
ondernemer of lid van een burgerinitiatief wil je je inzetten voor
menswaardige (ouderen)zorg.
Hoe investeer je in menswaardige
zorg, welke alternatieve financieringsmogelijkheden bestaan
er? En welke rol speelt daarbij
duurzaamheid?

Wim Komrij
De mogelijkheden voor herbestemming waaronder de realisatie
van nieuwe woon/zorg plekken
worden beïnvloed als daar van
tevoren goedkeuring voor moet
worden verleend door het College
Sanering. Maar er is meer mogelijk dan velen denken.

IMPLEMENTATIE
Groot denken, kleine stapjes en morgen beginnen
Erik Gerritsen
Wat is er nodig om van de ideeën en visies die er in het Nederlandse wonen/zorg landschap zijn tot implementatie
te komen? Met kennis van zowel de uitdagingen in de zorg als de woningcorporatiesector zal Erik zijn ideeën delen
over hoe we vooruit kunnen om de enorme opgave die voor ons ligt verder te brengen.

DISCUSSIEDINER
Tijdens het diner bediscussiëren we onze nieuwe inzichten.
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SESSIE III – TECHNOLOGIE & SOCIALE INNOVATIE
12 oktober 2022, 11:00-20:30
Technologische 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.

GEZAMENLIJK PERSPECTIEF

Wilfrid Opheij
Bij de verkenning van samenwerking gebeurt vaak dat partijen blijven hangen in het uitwisselen van perspectieven, visies en belangen en niet toekomen aan het daadwerkelijk bouwen van een gezamenlijk perspectief, de
belangrijkste voorwaarde om tot samenwerking te komen. Hoe brengen we samenwerking tot stand die over
schotten en over onze eigen schaduw heen gaat?

EMPATHISCHE LEEFOMGEVING

Masi Mohammadi
De omgeving wordt gevormd door menselijke behoeften, sociale patronen, technologie en ruimtelijke mechanismen. We onderzoeken hoe deze wisselwerking de toekomst van wonen en zorg beïnvloedt en hoe we de gebouwde omgeving kunnen inzetten als hulpmiddel voor sociale en maatschappelijke uitdagingen.

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

Waardevolle Technologie
Brigitte Boon
Door gebruik te maken van
betrouwbare technologie verandert het bouwproces, de organisatie en het zorgproces. Laat
technologische innovatie daadwerkelijk waarde toevoegen aan
het leven van kwetsbare mensen.
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Succesvolle technologische
innovaties in de zorg
Eveline Wouters
Technologische mogelijkheden
groeien met de dag, maar dit roept
ook vragen over de toekomst op.
Welke rol speelt technologie in het
verbeteren van de zorg? Hoe kunnen ouderen tot op hoge leeftijd
veilig zelfstandig blijven wonen?
Wanneer wordt zorgdomotica een
succes?

Proactieve Telezorg
Wendy Hugoosgift Contreras
Eenzaamheid en verminderde
zelfredzaamheid zijn ernstige
problemen die een grote impact
hebben op het geestelijke en
lichamelijke welzijn. Hoewel
authentiek menselijk contact
moeilijk te vervangen is, kunnen
technologische (data-gedreven)
innovaties steeds beter de levenskwaliteit van mensen verbeteren.
Wat is de impact van proactieve
en persoonsgerichte telezorg en
welke nieuwe inzichten zijn er?
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SOCIALE INNOVATIE
In parallelsessies bediscussiëren we in kleinere groepen sociale aspecten en mogelijkheden voor sociale innovatie.

Grijze duurzaamheid

Radicaal integraal

Wooncirkels

Peter Boerefijn
Hebben we een goed beeld van
hoe de vergrijzende samenleving
er straks uit ziet? Welke rol spelen
corporatie en zorgaanbieder in de
inclusieve wijk van de toekomst?

Peter de Visser
Hoe integreren we wonen, welzijn
en zorg vanuit de behoefte op
buurtniveau, zonder indicaties en
urenregistraties. Participatie en
betrokkenheid is daarin essentieel.
Want samen maken mensen van
iedere buurt een betere buurt.

Hester van Buren
Een wooncirkel is een gewone
buurt waar in de kern een ontmoetingsplek 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.

AFRONDING & DISCUSSIEDINER
De derde strategiesessie is ook het eind van de masterclass. In oktober hebben de deelnemers naast de strategiesessies in Nederland ook de twee studiereizen achter de rug. In een plenaire slotsessie en tijdens het diner
bediscussiëren we wat we zelf en met elkaar gaan oppakken.
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WERKBEZOEKEN
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.

“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”
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STUDIEREIS FINLAND
15-17 JUNI 2022
Vertrek 15 juni om 09:50 vanaf
Amsterdam Schiphol naar Helsinki
Aankomst 17 juni om 19:45 op Schiphol

SOCIALE INNOVATIE

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.

HUISVESTING
Esperi is de op één na grootste
aanbieder van hoogwaardige
huisvestingdiensten in Finland. Ze
bieden openbare en particulier
betaalde diensten aan en opereren
binnen de ouderenzorg, geestelijke
revalidatie en gehandicaptenzorg. Als
particuliere aanbieder werkt Esperi
nauw samen met gemeenten om
woningen en gemeenschappen te
ontwikkelen voor kwetsbare burgers.
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De Active Senior Association is een
succesvol burgerinitiatief die twee
grote woongemeenschappen 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.

ARCHITECTUUR
Sotera is een onderzoeksgroep voor
health and wellbeing architecture,
verbonden aan Aalto University.
Zij onderzoeken de invloed van de
gebouwde omgeving op welzijn en
gezondheid en ontwikkelen samen
met gemeenten, ziekenhuisdistricten
en artsen nieuwe modellen voor
huisvesting van ouderen en de bouw
van ziekenhuizen.

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.

TECHNOLOGIE
Finland hoort bij de top 3 meest
innovatieve landen van de wereld. Bij
de bouw van “smart city” Kalasatama
speelt technologie een belangrijke rol
waarbij living labs de concepten in
de praktijk uittesten. Helsinki wil niet
alleen een voorbeeldfunctie vervullen
op het gebied van duurzaamheid,
maar streeft ernaar een participatieve
wijk te creëren waar de mens, de
levenskwaliteit, de gebruiken en de
gemeenschapszin centraal staan.

MASTERCLASS WONEN EN ZORG • 2022

STUDIEREIS CATALONIË
21 – 23 SEPTEMBER 2022
Vertrek 21 september om 10:20 vanaf
Amsterdam Schiphol naar Barcelona
Aankomst 23 september om 19:35 op Schiphol

TECHNOLOGIE

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, zoals b.v.
Suara. Ook maken we kennis met
buurtinitiatieven als Fundacio Roure,
dat een vast bestanddeel is geworden
in de buurt Ciutat Vella met diverse
programma’s voor ouderen en
kansarmen.

CARE SUPERBLOKS
Barcelona implementeert een
nieuwe manier van zorgverlening
voor de meest kwetsbare burgers.
In het nieuwe zorgmodel wordt
prioriteit gegeven aan zorg dichtbij,
gezamenlijke verantwoordelijkheid
en zorg op maat. Zorg wordt gezien
als een gedeelde taak van de
gemeenschap. Elke buurt krijgt een
Care Superblok, een centrum met
(zorg)specialisten waar iedereen in
de buurt makkelijk toegang heeft tot
informatie over algemene diensten
en voorzieningen als gedeelde
ouderschapsruimtes, ruimtes om
elkaar te ontmoeten en juridisch
advies voor huishoudelijk en
verzorgend personeel.
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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 in 2019
de World Habitat Award, een
internationale prijs voor innovatieve
sociale huisvesting.

INFORMELE ZORG
Onder de nieuwe burgemeester
heeft Barcelona eenzaamheid als
speerpunt gekozen, zeker als het
om ouderen gaat. Ouderen willen
zo lang mogelijk thuis wonen maar
leven vaak alleen. Naast allerlei
voorzieningen zoals maaltijden aan
huis, telecare en hulp in huis, is het
versterken van het netwerk rond
ouderen van groot belang.
De gemeente zet in op de
ontwikkeling van laagdrempelige
teams waar professionals
en informele zorgverleners
samenwerken.

Telecare wordt in Spanje al sinds
eind jaren 90 toegepast, inmiddels
op grotere schaal, proactief en
persoonlijk.
Per jaar worden 100.000 ouderen
gebeld met de vraag wat ze nodig
hebben of geattendeerd op een
afspraak. Maar ook met apps als
Vincles voor eenzame ouderen,
FLAPP, gericht op ondersteuning van
tieners en adolescenten en Nidus,
bedoeld voor daklozen om hen te
helpen bij sociale inclusie, wordt in
Spanje op een andere manier zorg
geboden.

ARCHITECTUUR
Catalonië heeft gerenommeerde
architectenbureaus, zoals
GINA Barcelona Architects, het
grootste architectenbureau
van Barcelona. Van hun hand
is het appartementencomplex
voor ouderen met geïntegreerd
gezondheidscentrum aan de voet
van de Agbartoren in het innovatieve
district 22@.

MASTERCLASS WONEN EN ZORG • 2022

PRAKTISCHE INFORMATIE
Deelnemers
We zorgen voor een krachtig en gebalanceerd deelnemersveld bestaande uit zo’n 30 tot 45 bestuurders
en directieleden met vastgoed en wonen in hun
portefeuille. Deelnemers vertegenwoordigen woningcorporaties,
zorginstellingen, gemeenten, verzekeraars en landelijke organisaties. Aangevuld met beleggers, ontwikkelaars en kennisinstituten.
Wij stimuleren deelname samen met regiopartners zodat al tijdens
de masterclass gezamenlijk aan de opgave kan worden gewerkt.
PE Punten
Coincide is gecertificeerd door NRTO als erkend opleidingsinstituut en heeft aan deze Masterclass
60 PE-punten toegekend bij volledige deelname.
Inschrijving & kosten
Inschrijven graag voor 1 februari 2022. Maximaal 45
bestuurders kunnen deelnemen. Toelating gebeurt op
basis van binnenkomst inschrijving en er 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
gedurende de hele leergang is een essentieel onderdeel van de toegevoegde waarde. De deelnameprijs voor het gehele programma
van in totaal 10 studiedagen is € 6.150 voor non-profit organisaties.
Voor private partijen geldt een apart tarief. 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 strategiesessies in Nederland deel te nemen wel/niet gecombineerd
met één studiereis. Zie voor details het inschrijfformulier.
Bij meerdere deelnemers vanuit één organisatie bieden we
korting op de deelnameprijs. Bij meerdere deelnemers vanuit een
organisatie kan er voor worden gekozen dat beiden deelnemen aan
de strategiesessies in Nederland en dat ieder aan één studiereis
deelneemt. Zie voor details het inschrijfformulier.

Vragen
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met
Coincide, www.coincide.nl
Dorrit Gruijters, directeur Coincide BV
Mobiel: +31-6-520 882 18
E-mail: dorrit.gruijters@coincide.nl
Dorothée Kaiser, programmamanager Coincide BV
Mobiel: +31 -6-51311392
E-mail: dorothee.kaiser@coincide.nl

Voorwaarden & Covid
De Algemene Voorwaarden van Coincide BV zijn
van toepassing op deelname aan de Masterclass
2022. Coincide organiseert de Masterclass binnen de
geldende covid-gedragsregels en daarom zijn in aanvulling op
de Algemene Voorwaarden aanvullende voorwaarden geldig en
versoepelde annuleringsvoorwaarden. Deze zijn vermeld op het
inschrijvingsformulier.
Publicatie
Gedurende de strategische sessies en de studiereizen
ontdekken we gedeelde ambities en nieuwe paradigma’s die we willen borgen en delen. We bundelen alle
inzichten in een slotpublicatie met interviews, analyses en opiniestukken. Hierin komen deelnemers, externe experts en Catalaanse
en Finse bestuurders aan het woord.
Kwaliteit
Coincide streeft naar een optimale kwaliteit van haar
programma’s. Wij volgen daarom ook de richtlijnen
en gedragscodes van NRTO en CLC Vecta. Bent u toch
niet tevreden dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen.
Komen wij er samen niet uit dan leggen we het geschil voor aan de
Commissie van Particuliere onderwijsinstellingen van De Geschillencommissie of het juridisch loket van CLC-Vecta.
Masterclass Team
Coincide is marktleider in internationale studiereizen
voor bestuurders in zorg, wonen en welzijn. Tevens organiseren we bijeenkomsten in Nederland en delen we
kennis en inzichten via online publicaties en een jaarlijks magazine.
Moderator & delegatieleider
John Bos, voorzitter van de Raad van Bestuur van
Woonzorg Flevoland en lid en ambassadeur van
Taskforce Wonen en Zorg, zal de gehele masterclass
inhoudelijk begeleiden. 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.

Organisatie
Coincide streeft naar een betere samenleving door verbinding
en kennisdeling. Doel is om sleutelfiguren te verbinden,
kennis te ontwikkelen en innovatie te stimuleren. Coincide is
initiator van de Masterclass en eindverantwoordelijk voor het
programma.
Coincide BV
Argonautenstraat 29
1076 KK Amsterdam

vernieuwen door verbinden

