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• Wat staat ons te doen?

Opzet parallelsessie



Trends en opgaven



(drie)dubbele vergrijzing vanaf 75+
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Ontwikkeling levensverwachting
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• Maatschappelijke tweedeling
• Inflatie en energiearmoede
• 5 mio mantelzorgers leveren 1,5 mrd uur 

zorg (waarde 22 mrd)
• Personeelstekorten
• Technologie: welk werk willen we door 

robots laten doen?

Nog meer trends



• Extramuralisering: Weer Thuis en Langer Thuis Ghz en V&V

• Ambulantisering: 
- voorkomen instroom GGZ / Beschermd Wonen
- Bevorderen uitstroom

• Decentralisaties zorgdomein. Gemeente verantwoordelijk voor:
- Passende dienstverlening (Wmo)
- Passende voorzieningen
- Passende woonvormen
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Woonzorgtrends
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Veranderingen in de zorg voor ouderen

• Ouderen moeten steeds langer ‘thuis’ wonen: extramuralisering lichte 
indicaties, toegang tot verzorgingshuis beperkt

• Ouderen willen steeds langer ‘thuis’ wonen: eigen regie, zelfstandigheid

• Ouderen kunnen steeds langer ‘thuis’ wonen: wijkverpleging, 
technologische ontwikkelingen, financieringsvormen



Woonstijlen in Amstelland
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Figuur: Gewenste verdeling binnen geclusterd wonen, naar woonconcept
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Bron: CBS-microdata en WoON2018; bewerking Companen.

- Linker grafiek: verdeling woonstijlen binnen regio Amstelland 
(Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn)

- Rechter grafiek: verschuiving vraag naar geclusterde 
woonvormen van traditionele naar kleinschalige 
woonleefconcepten



Wonen mag voor niemand (een) zorg zijn

De doorontwikkeling van Beschermd Wonen en de 
Maatschappelijke Opvang



Langer en Weer thuis



Tot 1950



Vanaf 1950

• Ziekenfondswet 1964 (medische zorg)
• Awbz 1968 (wijkzorg en verzorgingshuis)
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Thuis



Inwoners:
• Langer zelfstandig wonen met zorg thuis
• Minder snel indicatie voor verblijf in beschermd wonen/ verzorgingshuis
• Meer kwetsbare bewoners in de wijk

Zorgpartijen:
• Minder intramurale zorg-ander profiel medewerkers
• Risico op omzetverlies (bewoner vrij in keuze zorgaanbieder)
• Afnemende groei tot krimp intramurale zorgwoningen

Corporatie:
• Meer bewoners met zorg in de wijk, meer problemen/leefbaarheid
• Herzien vastgoed/contracten/huurprijzen met zorgaanbieders
• Overschot intramurale zorgwoningen

Gemeente:
• Verantwoordelijk voor WMO, Jeugdwet en Participatiewet
• Rollen als financier/inkoper en tevens netwerkpartner
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Gevolgen veranderingen wonen-zorg
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Woonzorgvisie



• Commissie Toekomst zorg 
thuiswonende ouderen (commissie 
Wouter Bos): Hoe zorg thuiswonende 
ouderen op peil te houden?

- Ga (ver)bouwen!

- Ga digitaal!

- Werk samen!

• Taskforce wonen en zorg

- In 2021 hebben alle gemeenten 
een woonzorganalyse en 
woonzorgvisie
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Woonzorgvisie
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Woon(zorg)programma



• Armoede en schulden
• Laaggeletterdheid
• Gezondheid
• Inclusieve samenleving
• Participatiesamenleving
• Ontmoeting
• Veerkracht in wijken
• …
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Visie sociaal domein
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Samenhang

Omgevingsvisie

Woonvisie

Visie 
sociaal 
domein

Openbare 
ruimte

Wonen

Zorg

Welzijn
Fysiek 

Ruimtelijk

Doelgroepen 
Vastgoed

Mens Organisatie
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Samenwerking
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Proces
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Rollen

Gemeente en provincie
• Situationeel: op handen zitten
• Marktanalyse
• Afspraken nakomen
• Bundelen geldstromen
• Ondersteunen initiatieven ketenpartners

Ketenpartners
• Innoveren, ontwikkelen en arrangeren aanbod wonen, dagbesteding, ondersteuning en zorg
• Afspraken nakomen

Zorgkantoor
• Budget afstemmen met gemeente:

– Gedeelde marktanalyse

– Gezamenlijke taakstelling: meer informele zorg/preventie

– Langjarige afspraken met aanbieders
27



Woonwensen
• Enquête woonwensen
• Klantenpanels/ bewonersbijeenkomsten 
• Individuele interviews
• CPO-initiatieven

Samenwerking
• Dorps- en wijkraden
• Adviesraad sociaal domein/participatieraad
• Seniorenraad
• Ouderenbonden
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Betrekken inwoners
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Financiële Consequenties

• Financiële analyse, doorkijk naar Maatschappelijke Kosten-
batenanalyse (MKBA)

- Inventarisatie van alle financiële kosten en opbrengsten

- Integrale weging van maatschappelijke kosten en baten

- Effecten worden in euro’s uitgedrukt (gemonetariseerd)

• Monetarisering

- Maakt effecten onderling vergelijkbaar

- Op basis van marktprijzen en ‘betalingsbereidheid’

• Resultaat

- Financieel rendement / ‘Maatschappelijk rendement’ van 
beleidskeuzes 

- Uitgedrukt in saldo van kosten en baten (netto contante 
waarde), baten/kostenverhouding en interne rentevoet

- Overzicht van verdeling lusten en lasten

MAATSCHAPPELIJKE 

KOSTEN

MAATSCHAPPELIJKE 

BATEN

KOSTEN:

•Investeringskosten

•Exploitatie

PROJECTALTERNATIEVEN

t.o.v.

NULALTERNATIEF

EFFECTEN:

•Leefbaarheid

Energie en klimaat•

Woongenot•

•Veiligheid

•Economie/

werkgelegenheid

•Gezondheid
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Suggesties



• Positieve gezondheid
• Bewustwording
• Doorstroming
• Diversiteit aan woonleefconcepten
• Woningdelen; afschaffen kostendelersnorm

Suggesties 





Genereuze wijk
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Woonladder
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1. Fysieke integratie én sociale 
inclusie

2. Integreer de hulpvraag met de 
behoefte van de wijk/buurt

3. Kijk breder naar ruimtelijke 
voorwaarden

4. Zorg voor een open instelling
5. Investeer in samenleven

Speerpunten inclusieve of genereuze 
samenleving



• Schaamlap voor slecht beleid 

of

• Norm voor goed beleid

Maatwerk

De burger kan niet wachten



Wat is de plek van de woonzorgvisie in de beleidsvorming?
• Apart traject of integreren met woonvisie?
• Positie t.o.v. omgevingsvisie, Visie sociaal domein?
• Focus op onderzoek, visie of beide?
• Visie van gemeente of gezamenlijke visie met ketenpartners?
• Verbinding met prestatieafspraken
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Positionering woonzorgvisie



- Hoe ziet de opgave eruit? 
- Waar ligt de behoefte, waar zitten dilemma’s, waar wringt het maar vooral welke 

acties moeten we ondernemen om ouderen, en ook andere kwetsbare 
doelgroepen, te kunnen voorzien in hun woonzorgbehoeften? 

- Wat betekent dit en wat vraagt dit van ons? 
- Welke kansen en oplossingen zien we in en hoe kunnen we elkaar versterken?
- Zijn er goede voorbeelden?

Bespreking



WoON 2018: 
• Ouderen wonen steeds vaker in koopwoning, minder in 

corporatiewoning
• Verwachting: Aandeel ouderen met koopwoning neemt verder toe
• Maar ook: Aantal ouderen in corporatiewoning neemt toe

• Ook ouderen met ‘belemmeringen’ wonen steeds vaker in reguliere 
woning
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Woongedrag ouderen



Ouderen zijn honkvast en weinig verhuisgeneigd

WoON 2018:
• Ouderen nog altijd minder verhuisgeneigd dan andere groepen
• Verhuisgeneigdheid en feitelijk aantal verhuizingen toegenomen 

sinds 2012, ook onder ouderen
• Maar: vanuit corporatiewoningen aantal verhuizingen juist

afgenomen sinds 2015
• Huurders in corporatiesector willen bijna allemaal weer huren
• Boven 75 jaar sterke voorkeur voor appartement, groep 65-75 jaar 

wil nog relatief vaak een eengezinswoning (ca 1/5) 41

Verhuisgedrag ouderen


