Liek Bouma / Nationale Beeldbank

Uitnodiging kennis- en leertraject
Aan de slag met de woonzorgvisie

nieuw!

Wilt u uw visiedocument over wonen en zorg vertalen naar concrete afspraken en
de uitvoering ervan versnellen? Dan is dit nieuwe kennis- en leertraject interessant
voor u. Het ondersteunt u en uw collega beleidsadviseurs wonen en/of zorg bij het
formuleren van een uitvoeringsprogramma en prestatieafspraken over wonen met
zorg. In dit praktijkgerichte leerprogramma komen tal van relevante vraagstukken
aan bod. Ook is er volop ruimte om een specifieke case uit uw eigen praktijk in te
brengen. Doet u mee?

Inzetten op versnellen
Toekomstbestendig wonen met zorg. Hoe realiseert u dat? De basis is de woonzorgvisie. Bedoeld om een
groeiende groep ouderen en mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang
te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften. De woonzorgopgave is groot. Maar grond en vastgoed voor
wooninnovaties zijn schaars; niet alles kan. Wat kan uw gemeente doen om tot versnelling van de uitvoering
te komen? Die vraag staat centraal in dit nieuwe kennis- en leertraject.

Programma
U leert door ‘te doen’. Per sessie krijgt u opdrachten die u helpen de aangereikte kennis te vertalen naar uw
lokale praktijk. Deze bespreekt u in de interactieve leergroep van tien gemeenten. U wisselt ervaringen uit,
reflecteert op verschillende praktijkvoorbeelden en bespreekt vraagstukken waarmee u aan de slag wilt.
U gaat aan de slag met onder meer de volgende onderwerpen:
Te realiseren doelen
uit visiedocument
wonen en zorg /
woonzorgvisie

U analyseert wat al is bereikt, welke stappen u nog kunt zetten naar uitvoering en wat daarvoor nodig is? Hoe maakt u de goede afwegingen? En hoe
stemt u aanbod af op de vraag? U verdiept zich in relevante, inhoudelijke
thema’s zoals grondbeleid, financiering.

Samenwerking

U zoomt in op samenwerking: intern en tussen uw gemeente, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, marktpartijen en burgerinitiatieven. Wat
wilt u bereiken? Met wie werkt u al samen? Hoe richt u de samenwerking in?
En hoe organiseert u betrokkenheid van ouderen en andere doelgroepen?

Woningbouwprogrammering wonen met zorg

Hoe komt u tot afspraken over woonvormen? Welke rol kunnen burgerinitiatieven hierin spelen?

Praktijkcase

Hoe vindt en bestemt u locaties voor woonzorginitiatieven? Hoe komt u tot
een sluitende businesscase? Welke financieringsvormen zijn er en welke rol
kan de gemeente daarin spelen?

Voor wie?
Elke gemeente meldt twee deelnemers aan: een beleidsadviseur wonen, een beleidsadviseur sociaal
domein/zorg of een opgavetrekker wonen/zorg. Voorwaarde voor deelname is bestuurlijk commitment
(van wethouders wonen en zorg) en een bijdrage van €1.000 per gemeente. Er is plek voor in totaal 10
gemeenten.

Wanneer?
Dit kennis- en leertraject omvat zes (online) bijeenkomsten. De startbijeenkomst staat gepland op 8 september
2022. Daarnaast zijn er sessies op 6 oktober, 3 november, 8 december 2022 en 19 januari en 9 maart 2023.
Tijdstip: 13:30 uur - 16:30 uur.

Interesse?
Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2022.

Wilt u eerst nog wat meer weten?
Neem contact op met Annette Duivenvoorden, senior projectleider: annette.duivenvoorden@platform31.nl
of 06 3511 5812.
Platform31 voert dit programma uit met bijdragen van:

