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Bureau HHM is al veertig jaar actief
binnen zorg en welzijn. Wij kennen de zorgen ondersteuningsbehoeften van kwetsbare
inwoners en zijn uitstekend in staat om deze te
vertalen naar de woon- en zorgopgaven. Hiervoor
ontwikkelden wij een methode die gemeenten
inzicht geeft in deze lokale opgaven en die helpt
bij het opstellen van een toekomstbestendige
woonzorgvisie: de Woonzorgverkenner.

De Taskforce Wonen en Zorg
roept gemeenten op om eind 2020 een
toekomstbestendige woonzorgvisie te hebben.
Dit op basis van een concrete analyse van de lokale
opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn
voor ouderen en andere kwetsbare inwoners.

Kijk vooruit: 10 jaar en verder
Een toekomstbestendige woonvisie
leidt tot een betere aansluiting van het
woonzorgaanbod op de behoefte van
ouderen en andere kwetsbare inwoners
een kader waaraan nieuwe initiatieven op
het vlak van wonen, welzijn en zorg kunnen
worden getoetst.
Bureau HHM kan uw gemeente hierbij
helpen. Om de woonzorgbehoefte en
het benodige woonzorgaanbod in kaart
te brengen doorlopen we samen een
stappenplan dat leidt tot een gedragen
woonzorgvisie waarmee de gemeente jaren
vooruit kan.

Met behulp van gemeente-specifieke data over
onder andere de woonzorgbehoeften en het
woning- en voorzieningenaanbod op wijkniveau
geven we samen antwoord op vragen als:
1. Hoe ziet de vraag van verschillende groepen
kwetsbare inwoners op het gebied van opvang
en huisvesting eruit en hoe ontwikkelt de vraag
zich de komende jaren?
2. Hoe ziet het huidig aanbod van opvang en
huisvesting voor deze groepen eruit?
3. Hoe ziet de opgave eruit als de ontwikkeling
van de vraag wordt vergeleken met het huidige
aanbod en wat betekent dat voor vastgoed/
huisvestingsopgave.
Wij treden hierbij op als onderzoeker, procesbegeleider
en verbinder en brengen de benodigde kennis in om
samen met de verschillende stakeholders tot een gedragen
visie te komen.
Zeven heldere stappen1 om de ondersteuningsvraag in beeld te brengen:
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Voor zorgaanbieders ontwikkelden we een vergelijkbare aanpak: zorgmarktverkenner.nl

HHM-team Woonzorgvisie

Lennart: De benadering van dit
vraagstuk kent vele ingangen:
vastgoed, zorg, (wijk)voorzieningen
maar de belangrijkste is de
ondersteuningsvraag van inwoners.
Ik zie in veel gemeenten - als je dat
gezamenlijk voorop zet - je terug
kunt ‘rekenen’ naar wat dat vraagt
van je voorzieningenniveau.

Caroline: Ik ken zowel de kant van
de aanbieders als de kant van de
gemeente. Een proces-begeleider
verbindt beide kanten met elkaar
zodat een gedragen visie tot stand
komt. Het gaat om het verbinden
van kennis, data, organisaties en
mensen.

Nelleke: Ik vind het belangrijk
om nadrukkelijk het perspectief
van cliënten, hun naasten en
hulpverlenend personeel in te
brengen. Het vastgoed moet
op orde zijn, maar het draait
uiteindelijk om de mensen die er
wonen.
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Bureau HHM doet al sinds 1979 onderzoek voor zorgaanbieders, gemeenten,
zorgkantoren en verzekeraars naar verschillende onderwerpen, zoals vastgoed,
personeel en zorgvraag. Wij zetten onze specifieke kracht graag in om gemeenten te
helpen bij het opstellen van hun woonzorgvisie, met:
• Onderzoekexpertise om van data naar informatie te komen.
• Gecombineerde kennis over de verschillende doelgroepen, zorgvormen en
wettelijke stelsels en de samenhang daartussen.
• Ervaring met het opstellen van (regio)beelden voor veel verschillende partijen.

