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Agenda
•

Aanleidingen

•

Korte toelichting methodiek Wonen en zorg in balans

•

Vertaling van onderzoeksresultaten naar praktijk

•

Dialoog

Aanleidingen
•

(Dubbele) vergrijzing en extramuralisering

•

Geen beeld van de opgave aan toe-en doorgankelijke woningen

•

Steeds meer schrijnende gevallen

•

Wonen en zorg en ouderenhuisvesting prioriteiten overheid voor corporaties

Probleemanalyse (2018)

Visie (2018)

80%

Onderzoeken Wonen en zorg in balans (2018-heden)

Het begint met inzicht
•

Belangrijk is keuze voor één methodiek per gemeente

•

Eén optie is Wonen en zorg in balans (BAT-systematiek)
AANBOD

VRAAG

Categorie ( afgeleid BAT)

Categorie (BAT)

BAT0 Ongeschikt

Geen mobiliteitsbeperking

BAT 1 Nultreden/wandelstokgeschikt

Wandelstokgebruiker

BAT2 Rollatorbewoonbaar

Rollatorgebruiker

BAT 3 Rolstoelbewoonbaar

Rolstoelgebruiker

BAT 4 Geschikt voor verpleegzorg thuis

Ontvanger van verpleegzorg thuis

• Eisen getoetst bij zorgpartijen
• Hulpmiddelen ontwikkeld voor efficiënte inventarisatie geschiktheid
• Prestatieafspraken 2020 → opgaves inzichtelijk maken

Geschiktheid aanbod
Programma van eisen

Beslisboom

Interactieve plattegrond

http://www.wonenenzorginbalans.nl/downloads.html

Van onderzoeksresultaten naar praktijk
•

Mismatch tussen vraag en aanbod

•

Match vergroten door sturing op vraag
•

•

BAT-scores in primair informatiesysteem (VERA) en ‘Thuis in Limburg’

Bemiddelen bij
vrijkomende BAT4woningen

Van onderzoeksresultaten naar praktijk
•

Match vergroten door sturing op vraag
•

Senioren verleiden om te verhuizen naar meer geschikte woningen (doorstroomketen)
•

Informeren
•

Bewustwording belang en hulp bij inschrijven in Thuis in Limburg

•

Inzet communicatie met ambassadeurs

•

Voorlichting over totale woonlasten

•

Voorlichting over geschikte woningen en voorzieningen

Van onderzoeksresultaten naar praktijk
•

Match vergroten door sturing op vraag
•

Informeren
•

Modelwoningen (in elke gemeente één)

•

Doelen: bewustwording mogelijkheden, overhalen bewoners selectiecomplexen om woning
toe-en doorgankelijker te maken, open dagen/spreekuren, promotiemateriaal (filmpjes/

foto’s) en events
Kerkrade

Donderberg

Van onderzoeksresultaten naar praktijk
•

Match vergroten door sturing op vraag
•

•

Mogelijke implementatie toekomst
•

Ontzorgen: hulp bij inrichting en/of verhuizing, seniorenmakelaars, coulance ‘in oude staat’

•

Prijsprikkel: huurgewenning, knelpuntenbudget, verhuiskostenvergoeding (gemeente)

Aanbod toevoegen waar huidig of toekomstig tekort
•

€13,5 miljoen gereserveerd om 1.350 woningen geschikter te maken (€10.000 / woning)

•

€0,3 miljoen gereserveerd voor maatregelen dementievriendelijk (€30.000 / jaar)

•

In portefeuillebeleid streefdoelen bepaald per BAT-categorie per gemeente

Van onderzoeksresultaten naar praktijk
•

Aanbod toevoegen waar huidig of toekomstig tekort
•

Opgaves bepaald → in prestatieafspraken 2022/2023 vastleggen welke partij welk deel
van de opgave voor haar rekening neemt (marktaandeel), ook periodiek afstemmen

•

Keuze Wonen Zuid is combinatie aanpassing bestaand bezit en nieuwbouw

•

Corporaties en zorgpartijen vrij in hoe zij hun deel van opgave invullen

•

Aanpassing bestaand bezit
•

•

Complexen geselecteerd waar stappen in BAT-score kunnen worden gezet
•

Dichtbij relevante voorzieningen (hoogteverschillen), doorgankelijkheid omgeving

•

Waar zorg kan worden geleverd (zorg infrastructuur)

•

Projectmatig en bij mutatie, tegen lagere (dan kostendekkende) huurverhoging

Seniorencomplexen
•

Aspecten van belang voor mensen met dementie

•

Rekening houdend met (deel van) wensen gesproken zorgleveranciers

•

Stimuleren vitale mix daar waar men er open voor staat

Van onderzoeksresultaten naar praktijk
•

Aanbod toevoegen waar huidig of toekomstig tekort
•

Nieuwbouw
•

In nieuwbouwprocedure: indien nultreden, dan BAT4 (geschikt voor verpleegzorg thuis)

•

In overleg met conceptbouwers Bouwstroom

•

Focus op kansrijke buurten

•

Nog meer grondgebonden levensloopbestendig bouwen

•

Aantrekkelijk voor brede doelgroep, zodat marktperspectief na piek in vergrijzing

•

Nieuwe woon-tussenvormen tussen intra-en extramuraal

Brunssum

Heerlen

Sittard-Geleen

Roermond

Leudal

Brunssum

Leudal

Kerkrade

Van onderzoeksresultaten naar praktijk
Voorbeelden sturen op aanbod
Donderberg (Roermond)

Chevremont (Kerkrade)

Modelwoning

Onderzoek BAT4 (aantal galerijen)

Aanpassen BAT4

Nieuwbouw: combi intra-en extramuraal (niet-westers)

Nieuwbouw BAT4

Bevordering doorstroming senioren

Van onderzoeksresultaten naar praktijk
•

Prestatieafspraken
•

Onderzoek naar opgaves, visie op wonen en zorg (corporaties, gemeente en zorgpartijen)

•

Verdeling van opgaves (corporaties)

•

Labeling van vraag en aanbod in woonruimteverdeelsysteem (corporaties)

•

Afstemmen voorrangs-of bemiddelingsbeleid (corporaties)

•

Beter matchen van vraag (Wmo) en aanbod (gemeente)

•

Deels meefinancieren en toegankelijk maken openbare ruimte (gemeente)

•

Stimuleren behoud ADL-voorzieningen in buurten met centrumfunctie (gemeente)

•

Afstemming zorginfrastructuur (zorgpartijen)

•

Kanrijke combinaties intra-en extramuraal (zorgpartijen)

•

Meedenken over slimme plattegronden en toepassingen (zorgpartijen)

Bedankt voor de aandacht!
Michel Brauns

•
•
•

Linos Advies / Atrivé
Senior beleidsmedewerker Wonen Zuid
Zelfstandig adviseur BraVo Advies

Vanuit een volkshuisvestelijke motivatie willen bijdragen
aan een goed afgestemde woningvoorraad

