Provinciale parels wonen en zorg
Experimentenprogramma provincie Zuid Holland

Aanleiding
Door het scheiden van wonen en zorg en de beperking van intramurale zorg, zullen de meeste burgers, ook
degene met een intensieve zorgvraag, zelfstandig blijven wonen. Zelfstandig wonen gaat vaak niet vanzelf. Waar
de één aanpassingen in de woning nodig heeft, draait het voor de ander om de dagelijkse structuur of het
ondersteunen van de mantelzorger. Of zelfstandig wonen een ‘succes’ zal zijn, hangt af van de mate waarin
burgers op de juiste wijze ondersteund worden. De transitie van het sociaal domein heeft als doel de
hulpverlening dichtbij en op maat bij de burger en zijn netwerk te brengen. Bij voorkeur een integraal en
afgestemd pakket van wonen, welzijn en zorg. Tot nu toe is de echte vraag van zorgdoelgroepen onderbelicht
gebleven en nog niet goed vertaald in strategie en beleid. Het bestaande aanbod is hierbij nog steeds leidend in
plaats van de behoefte van de zorgvrager.
De Woonzorgwijzer
Eén van de problemen is dat bestaande monitors of datasets zich baseren op een specifieke doelgroep, bestaand
aanbod of op een gewenste oplossing. Veel gemeenten wensen een integraal, gebiedsgericht plan te maken,
maar missen een instrument dat voor een gebied zichtbaar maakt welke behoefte de specifieke populatie heeft.
Afgelopen twee jaar is om die reden door Rigo een beleidsondersteunend instrument ontwikkeld in opdracht van
het ministerie van BZK: de Woonzorgwijzer.1
Toepassing van de woonzorgwijzer levert inzicht op in:
1. Een beperkingenprofiel van alle woonachtige zorgdoelgroepen per gebied. Het experiment brengt alle
zorgdoelgroepen – niet alleen ouderen – die in een gebied wonen in beeld en biedt inzicht in de
zelfredzaamheidsbeperkingen;
2. Randvoorwaarden per gebied. Op basis van het beperkingenprofiel worden de benodigde
randvoorwaarden per gebied benoemd;
3. Transformatieopgave voor zorgdoelgroepen. De beperkingenprofielen zijn houvast voor de
transformatieopgave van het vastgoed en de bestaande woningvoorraad op gebiedsniveau.
Experimentenprogramma
De provincie Zuid-Holland wil de visieontwikkeling over het langer thuis wonen van zorgdoelgroepen faciliteren en
ondersteunen. Samen met Platform31 is zij het experimentenprogramma Provinciale parels wonen en zorg,
Transformatie wonen en zorg in een nieuwe maatschappelijke dynamiek gestart.
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Voor meer informatie zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/02/05/ontwikkeling-woonzorgwijzer-fase-1-voorlopig-ontwerp
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In dit experiment beproeft de provincie, samen met een drietal partners, de hierboven omschreven
‘Woonzorgwijzer’. Gezien het enthousiasme waarmee het instrument is verwelkomd in de ontwerpfase door de
VNG en de twee testgemeenten Tilburg en Amsterdam, wil de provincie Zuid-Holland deze innovatie als eerste in
Nederland aan regio’s of gemeentelijke samenwerkingsverbanden aanbieden.
Onderstaande vragen staan tijdens het experiment centraal:


wat zijn de vragen van zorgdoelgroepen op het woondomein, en



wat is hiervoor de gewenste transformatie van de bestaande voorraad.

Met de toepassing van het instrument de Woonzorgwijzer wil de provincie Zuid-Holland bijdragen aan de
ontwikkeling van instrumentarium waarmee lokale partijen beter inzicht verwerven in de vraag van zelfstandig
wonende zorgdoelgroepen. Dit inzicht zal zich uiteindelijk vertalen in een betere beleidsprogrammering onder
meer op het terrein van wonen.
De doelstelling van de provincie is om gemeentelijke programma’s en visies beter te kunnen beoordelen op
kwantiteit, kwaliteit en de bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken als wonen met zorg en duurzaamheid.
Deze thema’s maken wel onderdeel uit van de woningbouwafspraken, maar er ontbreekt een helder kader over
hoe deze te kunnen beoordelen. De woonzorgwijzer kan dit onderbouwen.
Wat biedt het experiment
In dit experiment wordt beproefd hoe toepassing van de Woonzorgwijzer leidt tot:
1.

Een beter inzicht in de vraag van zorgdoelgroepen bij lokale betrokken partijen, met name gemeente en
samenwerkingspartners;

2.

Meerwaarde voor strategische gebiedsgerichte visies op tenminste de domeinen wonen, WMO/welzijn.

3.

De gezamenlijke aanpak verbetert voor een integrale gebiedsgerichte inzet op minimaal de domeinen
wonen, WMO/Welzijn. Dit uit zich door een integrale visie op wonen en zorg;

De opbrengst van het experiment is een gebiedsgerichte vraaganalyse, een internetapplicatie voor de drie
experiment-gebieden, en een handreiking voor toepassing ervan in de gemeentelijke beleidscycli.
Het experiment behelst niet de begeleiding of organisatie van een strategisch beleidstraject voor wonen en zorg,
maar sluit aan bij een bestaand project of proces. Binnen het bestaande traject wordt de Woonzorgwijzer als
instrument geboden en voorts wordt tijdens bijeenkomsten inspiratie geboden.
Met wie werken we samen?
Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de regio, gemeenten en lokale partijen als
woningbouwcorporaties, zorgondernemers en welzijnsorganisaties. Het experiment vindt plaats in drie typen
gebieden: stedelijk, sub-urbaan en landelijk gebied. Aan het experiment nemen de gemeente Delft, de gemeente
Rotterdam en de regio Hoeksche Waard deel.
Experimentopzet
Voor de drie gebieden gezamenlijk is een startbijeenkomst georganiseerd. Doel van deze eerste provinciale
bijeenkomst was het geven van een toelichting op het experiment en de Woonzorgwijzer en om de drie
experiment-gebieden met elkaar te laten kennismaken.
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Daarna zijn in elk experimentgebied drie bijeenkomsten georganiseerd voor gemeente(n), corporaties en
zorgaanbieders. Deze bijeenkomsten zijn benut voor het uitvoeren van een analyse aan de hand van de
Woonzorgwijzer en het vertalen van de uitkomsten naar concrete acties.
Evaluatie en kennisoverdracht
De toepassing van het instrument wordt geëvalueerd. In de evaluatie worden de experimentdoelen getoetst. Allee
deelnemers ontvangen hiervoor een digitale vragenlijst. Daarnaast worden in iedere regio drie partijen
geïnterviewd over hun ervaringen met de Woonzorgwijzer. De uitkomsten van de evaluatie worden besproken
met de begeleidingscommissie van het experiment. Ook worden de uitkomsten benut voor de doorontwikkeling
van de Woonzorgwijzer en de op te stellen handreiking.
Meer informatie?
Neem dan contact op met Susan van Klaveren; de projectleider van het experimentenprogramma.
Susan van Klaveren
Platform31
Susan.vanklaveren@platform31.nl
06 – 57 94 36 78
De leden van het projectteam zijn:
Bas Holten
Provincie Zuid-Holland
brhwj.holten@pzh.nl
06 – 55 44 91 27
Netty van Triest
Platform31
Netty.vantriest@platform31.nl
06 – 57 94 35 26
Johan van Iersel
Rigo
Johan.van.iersel@rigo.nl
020 – 522 11 03
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