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1.  BMC en maatschappelijk vastgoed 

2.  Woonzorgvastgoed in de nieuwe context: achtergrond 

3.  Casus gemeente Wijchen: toelichting Lucas van Horck 

4.  In gesprek: Wat zijn uw ervaringen? Wat is bij u de opgave? 

5.  Plenaire terugkoppeling en formuleren agendapunten 2018 

 
 
 
 

 
 
 

 

Programma 



Even voorstellen: Patrick Gering 

•  Adviseur en procesmanager 
•  Zorgvastgoed 
•  Maatschappelijk vastgoed 
•  Woningbouwontwikkeling 

Betrokken bij wonen en zorg in o.a. : 
 
Wijchen, Ede, Heumen en Zutphen 



BMC Maatschappelijk Vastgoed 



BMC Maatschappelijk Vastgoed 



•  Groot deel inwoners met zorgvraag is niet in staat of bereid in een 
reguliere woning en woonomgeving te wonen. 

•  Gedeelde visie op de vraagontwikkeling naar wonen en zorg ontbreekt. 

•  Vraag sectoraal benaderd (VG, LG, PG, VV): het gaat om vraagpatronen 

•  Integraal beeld woonzorgvastgoed portefeuille in gemeenten ontbreekt. 

•  Regie voeren op ontwikkeling woonzorgvastgoed door borging in  
Woonzorgvisie en Woningbouwprogramma. 

•  Samen sturen op programma door zorgpartijen, corporaties en 
gemeente: passend aanbod van wonen en zorg! 

Woonzorgvastgoed in de nieuwe context 





Even voorstellen: Lucas van Horck 

•  Beleidsadviseur 
•  Preventie en gezondheid 
•  Relatie welzijn, zorg en wonen 



Casus Wijchen: aanleiding in 2015 

•  Langer zelfstandig wonen door extramuralisering 
•  Verantwoordelijkheid voor ‘nieuwe’ doelgroepen 
•  Toenemende vergrijzing 

•  Integraal woon-zorgbeleid voeren 



•  Compass 
•  Dichterbij 
•  Driestroom 
•  Gemeente Wijchen 
•  ‘s Heerenloo 
•  De Kernen 
•  LuciVer 

•  De Meerenburgh 
•  Pluryn 
•  RIBW 
•  Shelterzorg 
•  Talis 
•  Waalzorg 
•  ZZG Zorggroep 

Casus Wijchen 



Procesaanpak wonen en zorg in balans 
1.  Initiatief nemen door gemeente.  
2.  Urgentie duiden en commitment borgen in bestuurlijke startbijeenkomst. 
3.  Opgave duiden op basis van interviews en analyse gegevens. 
4.  Onderzoeksvragen benoemen en vervolgstappen bepalen. 
5.  Borging uitvoeren vervolgstappen en samenwerking op bestuurlijk niveau. 
6.  College en gemeenteraad betrekken. 
7.  Vervolgstappen direct uitvoeren, momentum benutten. 
8.  Energie bundelen en informatie uitwisselen in werkgroep met alle partijen. 
9.  Hoog tempo, iedereen doet mee, ‘ontmoeting bij elkaar in de keuken’.  
10.  Stapsgewijs onderzoeksvragen beantwoorden: bouwstenen verzamelen. 
11.  Gedragen analyse en eindrapportage opstellen: ontwikkelopgave duiden. 
12.  Samenwerking een structureel vervolg geven. 

 Resultaat rechtstreeks input voor woonvisie en prestatieafspraken! 

 



Fase 1:  Bestuurlijke startbijeenkomst  
  Interviews met bestuurders/managers 
  Globale analyse, benoemen onderzoeksvragen en stappenplan 
  Bestuurlijke borging analyse, stappenplan en samenwerking 
    

Fase 2:  Intentieverklaring 
  Werkgroep met alle partijen 
  Beantwoorden onderzoeksvragen – verzamelen bouwstenen 
  Open sfeer, bij elkaar in de keuken kijken, informatie delen! 
  Bestuurlijk vaststellen rapportage en start implementatie 

 

Aanpak Wijchen 



Resultaten in Wijchen 

1.  Inzicht in het bestaande aanbod van wonen en zorg. 
2. Veranderingen ontwikkeling vraag en aanbod duidelijk in beeld. 
3. Aanbod sluit onvoldoende aan op de vraagontwikkeling. 
4. Er is ook een bovenlokale vraag. 
5. Behoefte aan meer differentiatie in aanbod (type en locatie). 
6. grote ontwikkel en bouwopgave voor 2016-2020 
7. Financiële en planologische borging in woonvisie noodzakelijk 
8.  Inwoners en professionals informeren en betrekken. 
9. Zinvolle samenwerking: Samenwerking duurt voort! 
 



Actuele stand van zaken in Wijchen 

•  Netwerkoverleg wonen en zorg: partijen weten elkaar goed te 
vinden 

•  Gemeente stuurt niet maar ‘schuift ook aan’ 
•  Samenwerking op thema’s waar energie zit 
•  Uitdaging: doorpakken in grote vraagstukken 

•  Sterkere interne samenwerking tussen sociaal en ruimte 
•  Welzijn en zorg integraal onderdeel van Woonvisie 
•  Altijd gezamenlijke intake van nieuwe initiatieven 



Wat zijn jullie ervaringen? 
In 3 groepjes ervaringen met elkaar uitwisselen (15-20 minuten) 
 
1.  Welke ervaringen heeft u met de afstemming tussen gemeente, 

zorginstellingen en corporaties m.b.t. woonzorgvastgoed? 

2.  Wat zijn de succesfactoren?  Wat zijn de knelpunten? 

3.  Wat is de opgave voor 2018 en verder? 



Plenaire terugkoppeling 

•  Terugkoppeling uit de drie groepjes. 

•  Samen de balans opmaken. 

•  Wat moet in 2018 voor bouwstenen voor sociaal op de agenda? 
 


