
Wonen en Zorg

Veel gemeentes analyseren nu de lokale opgave op het gebied van wonen en zorg en ontwikkelen een lokale 

woonzorgvisie. Bureau HHM heeft diverse gemeentes ondersteund bij dit traject. Wij nemen je graag mee in onze 

aanpak en visie op het hele traject van onderzoek, het concreet maken van de lokale opgave tot en met de 

implementatie van de gemaakte keuzen. Zie hiervoor onderstaande 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. Veel gemeentes staan voor de 

uitdaging om geschikte woonruimte te vinden voor statushouders of bewoners die uitstromen vanuit zorg. Het 

aantal ouderen dat langer zelfstandig thuis wil blijven wonen groeit de komende jaren door de vergrijzing 

enorm. 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 2. 

Opgave: het vraagstuk in beeld

In fase 1 onderzoek is het huidige aanbod en de huidige vraag in kaart gebracht. 

Het matchen van de huidige vraag en aanbod met de toekomstige ontwikkelingen 

leidt tot fase 2 de opgave voor wonen en zorg. 

In ‘de opgave’ wordt een vergelijking gemaakt met het huidige aanbod en de 

huidige vraag en de knelpunten die er nu worden ervaren. Wat is er op dit moment 

nodig om de zorgbehoefte van deze zorgdoelgroep te vervullen of beter te laten 

aansluiten. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de verwachte 

ontwikkelingen van de zorgdoelgroep. Dit vormt de basis voor deze tweede fase.
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Elke gemeente is anders. Maatwerk is nodig om de focus binnen elke gemeente te leggen op de 

juiste en relevante aspecten. Onze aanpak kan goed worden afgestemd op elke unieke 

gemeente. Met nauwe betrokkenheid van stakeholders zoals woningcorporaties en 

zorgaanbieders en uiteraard ook de gemeente zelf. 
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Als u bijvoorbeeld signaleert dat er te 

weinig kleinschalige woonvoorzieningen 

zijn voor ouderen. En u voorziet vanwege 

de vergrijzing dat dit knelpunt alleen nog 

maar groter wordt. Dan is het belangrijk 

daar nu al op in te springen, om zo de 

toekomstige vraag te kunnen opvangen. 

Bij in omvang stabiel blijvende zorg-

doelgroepen is het voldoende om de 

huidige knelpunten op te lossen. Voor 

zorgdoelgroepen die straks krimpen is het 

zaak om de huidige knelpunten op te 

lossen en na te denken over toekomstige 

herbestemming van de huidige 

voorzieningen. Al deze afwegingen leiden 

tot een advies met actiepunten dat de 

basis vormt voor een visie op wonen en 

zorg.  

Hiernaast ziet u een voorbeeld hoe de 

opgave voor de zorgdoelgroep ouderen 

met een factsheet in beeld te brengen is. 

In combinatie met een verdiepend rapport 

heeft u de opgave in kaart.

Benieuwd hoe de ontwikkelingen en 

opgave er voor uw gemeente uitzien? 

Neem dan contact met ons op. 
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