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Op het vlak van wonen, welzijn en zorg hebben we landelijk te maken met extramuralisering van de zorg, langer 
thuis wonen beleid, geringe verhuisgeneigdheid onder ouderen en het beschikbaarheidsvraagstuk van geschikte 
en betaalbare woningen (ABF Research, 2019; QuickScan Vitaal wonen voor Senioren, 2021; Verkennende gesprek-
ken met belanghebbenden WWZ Meierijstad). Voor Meierijstad springen er een aantal zaken in het bijzonder uit. 
Zo vergrijst Meierijstad namelijk bovengemiddeld en heeft het te maken met regionale plannen en afspraken over  
beschermd wonen / maatschappelijke opvang. Zoals de Quickscan Vitaal Wonen voor Senioren (2021) al benoem-
de, gaat het bij woonvragen van – in dit geval – ouderen naast het bepalen van de benodigde soort woning en 
aantallen woningen ook om de geschikte woonomgeving. Ouderen, maar ook inwoners die extra ondersteuning 
nodig hebben, willen graag nabij voorzieningen wonen – zowel zorgvoorzieningen als dagelijkse en voorzieningen 
voor ontmoeting – om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving (inclusieve samenleving). Deze trends 
raken dus niet alleen het woonbeleid, maar ook welzijn- en zorgbeleid. Dit maakt ook dat ontwikkelingen als toe-
name van zorgzwaarten en zorgvragen, personeelstekorten en ‘schotten’ tussen organisaties niet meer los gezien 
kunnen worden van de overige ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Meierijstad. Kortom, 
we moeten de handen ineenslaan op de gebieden wonen, welzijn en zorg (WWZ) voor een integrale aanpak rich-
ting deze vraagstukken. 

2.1 Wat willen wij bereiken? 
Wij streven naar levensloopbestendige wijken/kernen 
in Meierijstad. Wijken/kernen waar inwoners in alle 
levensfasen kunnen blijven wonen in (de buurt van) de 
vertrouwde wijk, waar zij zelfredzamer zijn door meer 
gelijkwaardige, integrale en laagdrempeligere onder-
steuning en zorg in de eigen omgeving. Niet alleen 
als je ouder wordt, of juist nog jong(volwassene) bent, 
maar ook als je (psychische, lichamelijke of verstande-
lijke) beperkingen hebt. Hiervoor is afstemming en een 
goede samenwerking met partners als woningcorpora-
tie, gemeente, welzijnsorganisaties en zorginstellingen 
ontzettend belangrijk, om te zorgen dat de hulp en 
dienstverlening voor onze inwoners dichtbij en snel 
beschikbaar is.

2.2 Hoe gaan wij dat doen?
Om deze ontwikkelingen zo optimaal mogelijk te laten 
slagen, met het oog voor wonen én welzijn en zorg, is 
integraliteit en samenspel tussen die domeinen nodig. 
Dit geven wij vorm met de oprichting van het platform 
Wonen, Welzijn, Zorg Meierijstad. Het doel van het 
platform WWZ is dan ook het samenbrengen en inte-
greren van de domeinen wonen, welzijn en zorg om de 
sterk groeiende groep ouderen en toenemende com-
plexiteit op het gebied van Maatschappelijke Opvang, 
Beschermd Wonen, Jongvolwassenen (18-30), Gehandi-
captenzorg, GGZ, dak- en thuislozen voldoende te facili-
teren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Dit 
zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig (thuis) in de eigen 
buurt kunnen blijven wonen, waar zij over het algemeen 

1  Waarom is het nodig om een pact te sluiten op het gebied van wonen, 
    welzijn en zorg in Meierijstad?

gezonder en gelukkiger van worden. Jaarlijks maken 
wij, de deelnemers aan het platform, prestatieafspraken 
met elkaar, om te stimuleren dat wij actiegericht blijven 
samenwerken. Zo zetten wij stappen met elkaar.

2.3 Hoe werken wij samen?
Wij werken vanuit een (pro)actieve commitment binnen 
dit platform. Dat betekent dat alle deelnemers bereid 
zijn om:
 x De inwoner als uitgangspunt te nemen.
 x Samen te werken aan een lerende omgeving.    

 Kennis, ervaringen en informatie – zoals best practices  
 en/of lessons learned – delen we met elkaar; 
 x Ruimte te bieden en innovatieve ideeën en projecten   

 te faciliteren en delen met elkaar. Met name daar waar  
 resultaat te boeken is op positieve  gezondheid,   
	 preventie,	ontkokering	en	efficiënt	gebruik	van		 	
 publieke gelden.
 x Energie, mensen en/of middelen in te zetten voor het   

 gezamenlijke doel van het platform;
 x Een actieve inspanning te leveren om samen tot   

 realisatie van prestatieafspraken te komen;
 x Samen te werken op basis van vertrouwen en    

 transparantie;
 xWaar mogelijk elkaar (pro-)actief op te zoeken;
 x Dit thema te agenderen vanuit een integrale WWZ-  

 benadering waar mogelijk/nodig.
 x De ASD (adviesraad sociaal domein) geeft gevraagd   

 en ongevraagd advies op ontwikkelingen binnen het   
 platform WWZ. Zij zullen informatie ontvangen en   
 desgewenst aansluiten bij bijeenkomsten.

2  Samenwerking platform WWZ



2.4 Wat is de inbreng en input per organisatie? 

AMALIAZORG
• Amaliazorg zet zich in om inwoners met een welzijnsvraag die 1 kilometer rond onze   
 locatie wonen, diensten te bieden waardoor zij langer thuis kunnen blijven wonen.
• Amaliazorg zet in op zoveel mogelijk veilige vrijheid voor de bewoners, waardoor ze   
 het leven kunnen blijven leiden zoals ze dat gewend waren. Die veilige vrijheid willen we   
  binnen en buiten de locatie creëren onder andere door de inwoners van Mariaheide mee   
 te nemen in de dementievriendelijke benadering van de bewoners.
• Amaliazorg zet zich in om de expertise in belevingsgerichte zorg voor mensen met   
 dementie met samenwerkingspartners in zorg, welzijn, publiek domein en private    
 partijen te delen om deze warme zorg ook thuis of bij ketenpartners te kunnen bieden.

AREA 
• Area zet zich in voor inclusieve wijken waar de bewoner samen met gemeente, welzijns- en   
 belangenpartijen en zorgorganisaties door ons wordt geholpen om verder te integreren in   
 de samenleving. We stimuleren andere partijen om zich hier ook voor in te zetten.
• Area zet zich in om creatieve, bijzondere (en kleine) woonvormen voor senioren en    
 mensen met een beperking te bouwen, in nauwe samenwerking met gemeente,    
 zorgpartijen en belangenpartijen. De doelgroep en locatie worden afgestemd, waarbij   
 alle doelgroepen bij ons van harte welkom zijn. Denk hierbij aan boerderijen in het    
 buitengebied, ontwikkelingen in Veghels Buiten en Skaeve Huse.  
• Area draagt graag bij aan het ‘ontschotten’ tussen organisaties en werken zeer    
 gemotiveerd mee aan vergaande ont-bureaucratiseringsinitiatieven (vb. Leefgoed    
 en Thuis in de Wijk).  

BOUWSOCIËTEIT MEIERIJSTAD (BM)
• Bouwsociëteit Meierijstad zet zich in om actief deel te nemen in het Platform WWZ,    
 waarbij wordt ingezet op het denken in kansen en niet sec in bedreigingen. 
• Bouwsociëteit Meierijstad deelt de specialistische bouw- en vastgoedkennis van haar   
 leden waar mogelijk/nodig. 
• Bouwsociëteit Meierijstad zet zich i.s.m. de overige partijen in om actief te zoeken naar   
 mogelijke projecten/locaties waarbinnen woonzorgconcepten gerealiseerd kunnen    
 worden. De specialistische bouw- en vastgoedkennis van BM kan hierbij ingezet worden   
 om deze locaties samen met de andere partijen te analyseren. 

BRABANTWONEN
• BrabantWonen zet zich in om nieuwe concepten voor woonzorgwoningen te ontwikke-  
 len en te bouwen. Samenwerkingen met zorgpartijen, actieve deelname aan proeftuinen   
 en diverse vormen van participatie sluiten hier op aan. 
• BrabantWonen zet zich in om producten en diensten op het snijvlak van wonen, zorg en   
 welzijn te ontwikkelen i.s.m. zorg- en welzijnspartijen. Hierbij kan gedacht worden aan   
 de inzet van nieuwe technologie voor het ondersteunen van kwetsbare mensen,    
 zelfstandig wonen in de wijk. 
• BrabantWonen beoogt daar waar mogelijk vastgoed naar woningen voor jongeren en   
 bijzondere doelgroepen te transformeren.  

BRABANTZORG
• BrabantZorg zet zich in voor begeleiding van hun cliënten met oog voor en inzet van   
 naasten, vrijwilligers en wijkbewoners.
• BrabantZorg beoogt domein-overstijgende samenwerking met alle partners, en een   
	 samenwerking	met	andere	zorgpartners	teneinde	maximale	zorgefficiëntie	te	creëren.
• BrabantZorg zet zich in om nieuwe woonzorgconcepten te ontwikkelen i.s.m.    
 woningcorporaties en gemeente (en andere ondergetekenden), gebaseerd op de vooraf   
 afgestemde woonbehoefte van doelgroepen.  



COÖPERATIE SOCIAAL WERK MEIERIJSTAD 
• De organisaties van Sociaal Werk spannen zich in om de leefbaarheid op buurt- en wijk-  
 niveau te versterken vanuit de gezamenlijke opdracht van de gemeente Meierijstad.
• De organisaties van Sociaal Werk spannen zich in om actief samen te werken met bewoners,   
	 professionele	en	vrijwillige	organisaties	op	verschillende	thema’s,	waaronder	ook	specifieke		 	
 aandachts-wijken. 
• De organisaties van Sociaal Werk geven invulling aan nieuwe woon-zorg-welzijn concepten   
 i.s.m. ondergetekenden van het pact – woon-, zorg- en belangenpartijen (vb. Leefgoed,   
 Annahof, MFA’s).

DICHTERBIJ 
• Dichterbij zet zich in voor versterking van creatief samenwerken voor oplossingen t.b.v.   
 mensen met een verstandelijke beperking (VB).
• Dichterbij beoogt om domein-overstijgend samenwerkingen aan te gaan die concrete   
   resultaten opleveren met toegevoegde waarde voor inwoners met een verstandelijke   
 beperking en de gehele samenleving/betrokken doelgroepen.
• Dichterbij zet zich in om nieuwe slimme huisvestingsconcepten te verkennen en te    
 ontwikkelen i.s.m. woningcorporaties, gemeente en andere partijen uit het samenwerkings-  
 verband), gebaseerd op de vooraf afgestemde woonbehoefte van doelgroepen. Hierbij   
 wordt er gericht op concrete realisering van nieuwe huisvestingsconcepten voor mensen   
 met een verstandelijke beperking voor uiterlijk 2030.

GEMEENTE MEIERIJSTAD
• We benaderen dit onderwerp breed en hebben aandacht voor alle onder 2.2 genoemde   
 doelgroepen en nemen het voortouw in het scherp krijgen van de opgave.
• Vanuit een integrale blik faciliteren we het gesprek daarover (intern en extern) en maken we   
 resultaatgerichte afspraken met onze partners op thema’s als leefbaarheid, levensloop-  
 bestendig wonen, doorstroom, opgaven in  in woningbouw en in de bestaande woning-  
 voorraad, nieuwe woonvormen en komen gezamenlijk tot concrete acties.
• We zijn innovatief en creatief in het zoeken naar oplossingen en het benutten van kansen en   
 benaderen dit vanuit inwonerperspectief, bijvoorbeeld bij het zoeken naar nieuwe woon-  
 vormen.

GGZ OOST-BRABANT
• GGZ Oost Brabant staat daarbij een wijkgerichte aanpak voor, waarbij de ondersteunende   
 structuren in de eigen wijk versterkt dienen te worden. Om dit te ondersteunen investeert   
 GGZ Oost Brabant in het verbeteren van de netwerken, door intensief samen te werken en   
 af te stemmen met de collega aanbieders, zowel op het sociale- als op het gezondheids-  
 domein. Om zo de burger optimaler van de zorg te voorzien die passend is.
• GGZ Oost-Brabant zet zich graag in om de opgedane kennis en ervaringen uit andere   
   wijkgerichte experimenten delen binnen het Platform WWZ, waaronder de ervaringen van  
 uit proeftuin Ruwaard te Oss.

KBO-Kring Meierijstad
• De KBO-Kring Meierijstad zal inbreng en input leveren als spreekbuis vanuit de achterban,   
 bestaande uit bijna 7000 leden uit de doelgroep senioren van Meierijstad. 
• De KBO’s zetten zich in om het platform WWZ bottom-up van informatie te voorzien, ervaringen  
 te delen met de bestaande voorzieningen WWZ en het aangeven van verbeterpunten.

LAVERHOF
• Laverhof gelooft in de eigen kracht van mensen om zelf keuzes te maken én in de waarde   
 en kracht van familie- en vriendschapsrelaties en sociale verbindingen in de gemeenschap.   
 Als professionele zorgorganisatie met vakbekwame medewerkers, voegt Laverhof met   
 kennis en kunde extra waarde toe. 
• Solidariteit willen we op eigentijdse wijze vormgeven. Dat betekent dat we met onze zorg   
 invoegen om de eigen kracht van mensen en de gemeenschap te versterken. Dat betekent   
 ook dat we samenwerken met een ieder die betrokken is of wil zijn bij de gemeenschap, het   
 uitgangspunt is inclusie. 
• Laverhof zet zich in voor het creëren van woonvormen die bovenstaande ondersteunt.



SENIORENRAAD
• De Seniorenraad zet zich in als adviesorgaan voor gemeente en organisaties op het gebied    
 van Wonen en Veiligheid, Zorg, Welzijn en Dienstverlening. Het advies heeft betrekking op    
 ‘kwaliteit van leven’ in de breedste zin van het woord.
• De Seniorenraad initieert overleg met KBO’s - Dorps- en Wijkraden - Welzijnsinstellingen    
 met als doel: behoeften en wensen ophalen, in alle dorpskernen, om de leefbaarheid te    
 behouden c.q. te verbeteren en deze opbrengst te vertalen in adviezen naar gemeente en    
 organisaties/instellingen.

STICHTING TOEGANKELIJK MEIERIJSTAD 
• Stichting Toegankelijk Meierijstad zet zich in om in samenwerking met woon-, zorg- en    
 welzijnspartijen te zorgen voor een optimale leefomgeving zodat iedereen mee kan doen.    
 Hierbij wordt er gericht op toegankelijk, levensloopbestending (ver)bouwen van woningen,    
 winkels en bedrijven én verbetering van benadering (zowel door medeburgers als overheden).
• Stichting Toegankelijk Meierijstad zet zich in om mee te denken en te spreken over veranderingen   
 en verbeteringen op de eerdergenoemde punten. Zo kan er gedacht worden aan werken aan   
 toegankelijkheid/bruikbaarheid van infrastructuur, gebouwen en de leefomgeving, onderzoek en   
 formulering van technische beleidsadviezen en samenwerking met organisaties, verenigingen en   
 instanties die zich bewegen op het terrein van ouderen- en gehandicaptenzorg. 

WOONMEIJ
• Woonmeij zet zich in om woonomgevingen op ontwikkel en her-ontwikkellocaties (ook) in belangrijke  
 mate seniorgeschikt te maken. Dit betekent dat we:

   - Inzetten op ontwikkeling van vastgoed en een geschikte omgeving (denk aan zorg  infra,    
	 	 	 		flexibiliteit	van	zorg	in	samenwerking	met	zorgpartners)
   - Woningen in beginsel geschikt zijn voor zowel kleine huishoudens als ouderen met een   
     beginnende/lichte zorg behoefte
   - Grotere ontwikkelplannen met zorg- en welzijnspartners bespreken op onze  bredere opgave en   
     de kansen die we gezamenlijk zien en willen benutten

• Woonmeij is aanspreekbaar op de samen gekozen integrale aanpak en gezamenlijke prestatie-   
 afspraken WWZ.

PANTEIN
• Pantein zet zich in en is de sleutel voor het zo lang mogelijk thuis wonen.
• Pantein wil daarvoor de samenwerking aangaan met alle partners op het gebied van wonen,  zorg en   
 welzijn teneinde burgers zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.
• Pantein omarmt het model van de voorzorgcirkels en wil zich inzetten om  naast de professionele   
 hulp ook de vrijwillige hulp een positie te geven.

VGZ
• VGZ neemt haar zorgplicht uitermate serieus. Dit betekent dat zij zich inzet om de toegankelijkheid   
 en betaalbaarheid van zorg, nu en in de toekomst, te garanderen. We werken aan een duurzame   
 gezondheidszorg.
• Alleen samen kunnen we creatieve, slimme oplossingen bedenken en realiseren, als antwoord op   
 de uitdagingen waar we voor staan. Nauwe verbinding van wonen, welzijn en zorg vinden wij daarom  
 cruciaal.
• We doen dit aan de hand van een gezamenlijke feitenbasis, en focussen ons op oplossingen voor   
 concrete knelpunten.
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