
Kennis- en leertraject woonzorgvisie
Doet u mee?

Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen 
woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel 
mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn 
tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is. Deze analyse is nodig om 
gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een 
woonzorgvisie. 

In 2021 organiseert Platform31 een kennis- en leertraject woonzorgvisie voor 
gemeenten. Het biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te 
komen. In deze folder vindt u meer informatie.



Gaat u aan de slag met het uitvoeren van een woonzorganalyse binnen uw gemeente? 
Dan is dit kennis- en leerprogramma wellicht wat voor u. Het programma ondersteunt beleidsadviseurs wonen  

en/of zorg bij het maken van een woonzorganalyse, het (opnieuw) formuleren van opgaven en het toewerken  

naar een woonzorgvisie.

Opbouw: wat gaat u doen?
In het programma doorloopt u op hoofdlijnen het traject van het opstarten van een woonzorganalyse tot en  

met de opmaat naar een (geactualiseerde) woonzorgvisie. Per stap bieden wij u de benodigde kennis aan.  

Naast inhoudelijke thema’s, zoals de vraag naar ondersteuning, een samenhangend aanbod Wmo en Wlz 

en kenmerken van de lokale woningmarkt, komen relevante onderzoeksmethoden en de inrichting van de 

procesorganisatie aan de orde. 

Centraal staat ‘leren door te doen’. U krijgt huiswerkopdrachten mee die u helpen de aangereikte kennis te  

vertalen naar uw lokale praktijk. De resultaten bespreekt u in een leergroep van tien gemeenten waarmee u het 

gehele traject optrekt en waarmee u kunt sparren, ook tussen de bijeenkomsten door. Met deze leergroep wisselt  

u ervaringen uit, reflecteert u op verschillende praktijkvoorbeelden en bespreekt u vraagstukken waar u mee zit. 

Uitkomsten: wat levert het programma u op?
Tijdens het programma maakt u (op hoofdlijnen) een woonzorganalyse. Hiermee heeft u direct de bouwstenen  

in handen die de basis vormen voor een woonzorgvisie (= ambitiebepaling) en een uitvoeringsprogramma  

(= aanpak opgaven), en eventueel een concrete doorvertaling daarvan in concrete prestatieafspraken op het 

gebied van wonen, zorg en welzijn. Verder heeft u stappen gezet in het (verder) vormgeven van een proces- 

organisatie, gericht op een breed gedragen visie op wonen en zorg tussen gemeente, woningcorporaties en 

organisaties voor zorg en welzijn.  

Voor wie
Elke gemeente kan twee deelnemers aanmelden: 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. Er is plek voor in totaal 30 gemeenten. 

 

Interesse?
Klik hier voor meer informatie over het project en het aanmeldformulier. 

Aanmelden kan tot en met 12 februari 2021.  

Heeft u nog vragen? 
Meld u dan hier aan voor één van de online oriëntatiebijeenkomsten of neem contact op met:

Susan van Klaveren, Senior projectleider. susanvanklaveren@platform31.nl / 06 5794 3678

Platform31 voert dit programma uit met bijdragen van:

5. Digitale 
leeromgeving

Werkdocumenten, 
instructiefilms 
en resultaten van 
deelnemers

4. Monitoren

Intakegesprek en 
huiswerkopdrachten

3. Werksessies

Vijf online werk- 
sessies (Intervisie  
en uitwisseling)

2. Kennissessies

Vier online 
kennissessies

1. Leergroep

Opgavetrekkers 
vormen leergroep

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/woonzorgvisie
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