
Wonen en Zorg

Op dit moment zijn veel gemeenten bezig met een lokale analyse van de opgave op het gebied van wonen en zorg 

en het ontwikkelen van een lokale woonzorgvisie. Bureau HHM heeft diverse gemeenten ondersteund in 

dit traject. Wij nemen u graag mee in onze aanpak en visie op het hele traject van het ontwikkelen van een lokale 

opgave tot de implementatie van concrete plannen, zie figuur. 

De komende weken lichten wij verschillende stappen uit dit traject verder toe. 

Nederland staat voor een enorme opgave op het gebied van wonen en zorg. Op dit moment is het voor 

veel gemeenten lastig om geschikte woonruimte te vinden voor statushouders of bewoners die uitstromen 

vanuit zorg. Daarnaast gaat het aantal ouderen dat langer zelfstandig thuis wil blijven wonen de komende jaren 

door de vergrijzing enorm groeien. De Taskforce wonen en zorg is opgericht om gemeenten, woningcorporaties 

en zorgorganisaties te ondersteunen bij de opgave van wonen en zorg. 

De Taskforce heeft drie ambities:

1. Vanaf half 2021 beschikken alle gemeentes over een lokale analyse van de opgave die zij hebben op het 

gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en kwetsbare inwoners. Deze analyse wordt 

vastgelegd in een woonzorgvisie. 

2. In 2022 hebben alle gemeentes prestatieafspraken gemaakt over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid om 

concreet plannen te kunnen uitvoeren. 

3. In alle gemeentes worden de komende jaren projecten uitgevoerd om de opgave op het gebied van wonen, 

zorg, welzijn en leefbaarheid te verbeteren. 

Fase 1. 

Onderzoek: van vraag naar opgave

De juiste zorg op de juiste plek
Hoe organiseer ik voor mijn regio en mijn inwoners de juiste zorg op de juiste plek en 

op het juiste moment? Deze vraag speelt bij vrijwel alle gemeenten. Hierbij zijn 

concreet vaak drie vragen aan de orde:

1. Wat is de vraag van verschillende zorgdoelgroepen op het gebied van huisvesting 

en opvang. Hoe ontwikkelt deze vraag zich de komende jaren?

2. Hoe ziet het huidige aanbod van opvang en huisvesting voor de verschillende 

zorgdoelgroepen eruit?

3. Wat is de opgave als de ontwikkeling van de vraag wordt vergeleken met het 

huidige aanbod? Wat betekent dat voor de vastgoed/huisvestingsopgave voor 

verschillende zorgdoelgroepen? En waar zitten dan de leemtes en knelpunten?



Matchen van vraag en aanbod Per zorgdoelgroep geven we aan waar mogelijk een tekort of overschot 

gaat ontstaan. Waar de knelpunten zitten of waar deze verwacht worden in de toekomst. Dit matchen van 

vraag en aanbod leidt tenslotte tot een opgave voor wonen en zorg. Voor één van de gemeentes waarvoor 

wij dit onderzoek hebben gedaan hebben wij per zorgdoelgroep een factsheet gemaakt van de opgave. Een 

voorbeeld hiervan delen we de volgende keer!
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Elke gemeente is anders. Maatwerk is nodig om de focus voor elke gemeente op de juiste en 

relevante aspecten te leggen. De volgende aanpak kan goed worden afgestemd op elke unieke 

gemeente. In deze aanpak worden stakeholders zoals woningcorporaties en zorgaanbieders, 

maar ook de gemeente zelf nauw betrokken. 

Kick-off met stakeholders. Om iedereen goed te betrekken starten we gezamenlijk. We bespreken het 

doel van het onderzoek en de werkwijze. Hiermee zijn stakeholders goed op de hoogte en is iedereen 

enthousiast om mee te doen. 

Regiobeeld Op basis van beschikbare gegevens van een gemeente of via openbare bronnen zoals het CBS of 

de Woonzorgwijzer brengen we de regio in beeld. Met als eerste de huidige populatie per zorgdoelgroep. 

Daarna een prognose van de verwachte populatie op basis van demografische ontwikkelingen en de 

verwachting van de toekomstige zorgvraag gebaseerd op gegevens vanuit de Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet. Ook 

kijken we naar de draagkracht van een dorp of wijk. Tijdens deze stap werken wij vaak samen met onderzoeks-

bureau In.Fact.Research. Zij hebben expertise op het gebied van demografische ontwikkelingen op het gebied 

van leefbaarheid, wonen, zorg en welzijn. 

Huidig zorgaanbod Het huidige zorgaanbod kan in kaart worden gebracht door een analyse van gegevens 

van de gemeente zelf. Sommige gemeentes hebben dit al goed in beeld, bij andere gemeentes is er ook 

behoefte aan dit inzicht. Is dit het geval? Dan kunnen we een uitvraag doen onder zorgaanbieders. Hierbij 

vragen we zorgaanbieders aan te geven of zij intramuraal of extramuraal zorg bieden. Aan welke specifieke 

zorgdoelgroep zij zorg bieden. Over hoeveel plekken zij beschikken of hoeveel cliënten gebruikmaken van 

hun voorziening. Maar ook of de voorziening een lokale of bovenlokale functie heeft. Daarnaast is het ook 

mogelijk om informatie op te halen over wachtlijsten of ervaren knelpunten.

Reflecteren In deze stap reflecteren we met stakeholders op het regiobeeld, het huidige zorgaanbod en de 

toekomstige vraagontwikkeling. Wij willen samen met de stakeholders de resultaten duiden op gebieden als 

cliëntpopulatie per zorgdoelgroep, het zorgvastgoed en de financiering van zorg. Daarbij komen verschillende 

vragen aan bod: Zijn de ontwikkelingen herkenbaar? Waar zijn eventuele verdiepingen of aanscherpingen 

gewenst? En waar zijn knelpunten en hoe kunnen die opgelost worden? 
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https://www.woonzorgwijzer.info/
https://www.infactresearch.eu/

