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1. Werkplaats 

In deze werkplaats ontwikkelt en stimuleert Platform31 een zorgzame leefomgeving samen met 

gemeenten (ruimte, sociaal, wonen) , wijk- en buurtnetwerken en gebiedscoalities, door het delen van 

kennis, opgaven en praktijken, die leiden tot kennisontwikkeling, nieuwe aanpakken en nieuwe 

toepassingen die zich vertalen in een gebiedsplan op uitvoeringsprogramma. 

U gaat met uw eigen opgave aan de slag. Door onderling leren ontwikkelt u handvatten om concrete stappen te 

maken naar de uitvoering. 

 

Opzet Werkplaats en voorwaarden 

Vorm Kennisontwikkeling, actieleren en borgen, eigen vraagstukken leidend. 

Doel Het ontwikkelen en stimuleren van de seniorvriendelijke leefomgeving in wijken en 

buurten. 

Doelgroep Gemeenten: gemeentelijke beleidsstrateeg, - innovator of kwartiermaker wonen-welzijn-

zorg samen met bijvoorbeeld een gebiedsmanager of gebiedsontwikkelaar. Deze 

strategen trekken op met lokale buurtnetwerken van wonen, zorg, gezondheid, welzijn, 

mobiliteit, ontwerp, inrichting en natuur. 

Leervragen, 

kennisthema’s en 

borgen 

Op basis van uw eigen woonzorgvisie of uitvoeringsplan voor de wijk brengt u uw 

leervragen/kennisthema’s in voor visie, beleid en uitvoering van de seniorvriendelijke 

leefomgeving rond thema’s als:  

• Ruimtelijk (her)ontwerp van woning en woonomgeving, groen, beweegruimte 

• Samenwerken en sturen zonder regie 

• Samen met senioren een gebiedsagenda opstellen 

• Financieringsmogelijkheden 

• Stimuleren van nieuwe spelers (o.a. sociaal ondernemers) voor onderhoud, 

beheer en programmering 

• Innovaties 

 

Aan de hand van een startgesprek bepalen we de programmering van de bijeenkomsten 

en kennisontwikkeling. Deelnemers ontwikkelen een eigen lokale aanpak en is 

tegelijkertijd een voorbeeld voor andere gemeenten of samenwerkingsverbanden. 
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Resultaat • Een uitgewerkt wijkplan of woonzorgvisie 

• Uitvoeringsprogramma: voorstel voor inbreng in omgevingsvisie of woonzorgvisie 

in de vorm die hier op aansluit, met zo mogelijk concrete stappen en/of tijdlijn;  

• Gebiedsplan: concrete inrichtingsvoorstellen en financiering/middelen. 

• Draagvlak in de gemeente voor een seniorvriendelijke leefomgeving vanuit co-

creatie met bewoners.  

Voorwaarden • Aan de Werkplaats doen twee deelnemers per gemeente mee; een 

beleidsstrateeg, -innovator en/of gebiedsmanager. Zij hebben een actieve 

samenwerking op buurt/wijkniveau met bewoners, welzijn, zorg, corporatie, 

GGD, inrichting en beheer. En zijn betrokken bij concrete projecten en bereid om 

(met collega’s) tot actie over te gaan. 

• Alle deelnemers doen mee aan alle bijeenkomsten in de periode van negen 

maanden.  

• Afhankelijk van het onderwerp nemen de deelnemers per bijeenkomst een gast 

(expert) mee vanuit het lokale buurtnetwerk. 

• We verwachten een actieve inzet in het programma, de voorbereiding, en het 

vertalen naar het lokale uitvoeringsplan.  

• De gemeentelijke strategen leggen actief de verbinding tussen de ambitie van de 

seniorvriendelijke leefomgeving in de relevante gemeentelijke 

beleidsprogramma’s en uitvoeringsplannen. Ze zijn betrokken bij de 

totstandkoming van een woonzorgvisie, een uitvoeringsprogramma bij de 

woonzorgvisie of een gebiedsplan. Hun taak daarbij is om hierin de 

seniorvriendelijke leefomgeving te borgen en uit te werken.  

• De betrokken gemeente is bereid om relevante documenten, zoals lokale 

analyses en beleidsstukken, te delen met de andere gemeenten die deelnemen 

aan deze Werkplaats.  

• Binnen de gemeente is draagvlak en bereidheid om intern zaken mogelijk te 

maken om te komen tot seniorvriendelijke buurten, wijken of kernen. 

• Wanneer een deelnemer een bijeenkomst niet bij kan wonen, zorgt die voor een 

vervanger aan de desbetreffende bijeenkomst. 

Aantal 

deelnemers en 

selectie 

Er is plek voor tien tot vijftien gemeenten in de Wfdr/erkplaats. We zoeken naar een 

landelijke spreiding, stedelijk en landelijk, en naar gemeenten die een voorbeeld kunnen 

zijn voor andere organisaties of gemeenten. Op basis van de aanmeldingen maken wij 

een afweging voor deelname in samenspraak met initiatiefnemers van dit traject. Daarbij 

wordt rekening gehouden met het bovenstaande.  

 

Tijdsinvestering 

Totaal negen maanden. Met start in juni 2023 met gezamenlijke kick-off bijeenkomst. Daarna zijn er zes 

bijeenkomsten met de werkplaats (twee op locatie, vier online). Afronding in april 2024. Eind 2024 organiseren we 

een slotbijeenkomst voor alle deelnemers. 
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Inhoud Werkplaats-bijeenkomsten 
Aan de hand van het aanmeldformulier en het startgesprek bepalen we de programmering van de bijeenkomsten 

en kennisvragen. Op inhoud trekken we op met het ontwerpend onderzoek van College van Rijksadviseurs (CRa) 

en BuurtSaam, en LSA Bewoners over thema’s als het maken van een buurtagenda, ontmoetingsplekken, 

community building en sociale netwerken in buurten. 

 

Concept programma bijeenkomsten en tijdsinvestering 

Periode juni 2023 tot en met april 2024 (9 maanden) 

 Onderwerp (in samenspraak met deelnemers te definitief te maken) Tijd en plaats 

1 Kick-off Werkplaats en Ontwerpend onderzoek (P31 en CRa/RVS) 
 

29 juni 2023 
 
Op locatie 

2 Themabijeenkomst 1 
In samenwerking met LSA 

September 2023 
 
Online 

3 Themabijeenkomst 2 
In samenwerking met LSA 

Oktober/november 2023 
 
Op locatie/Online 

4 Themabijeenkomst 3 
In samenwerking met LSA 

Januari/februari 2024 
 
Online 

5 Ruimtelijk (her)ontwerp I.s.m. CRa/RVS Ontwerpend onderzoek 
 

Februari/maart  2024 
 
Op locatie/Online 

6 Eindbijeenkomst P31 i.s.m. CRa/RVS Ontwerpend onderzoek 
 

April 2024 
 
Online 

 

 


