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Aan:    Leden IVVU: Raad van Bestuur, contactpersonen project Wonen en Zorg, 
            managers vastgoed en financieel 
            Gemeenten zorgkantoorregio Utrecht: Beleidsmedewerkers Wonen / Zorg  
  

Dashboards Wonen en Zorg Utrecht vanaf nu beschikbaar! 
Eerste inspiratiesessies worden gepland 
  
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de dashboards van het Project Wonen en Zorg 2040 met
daarin alle relevante data voor het vaststellen van de woonzorgopgave voor 2040. Ook al werken we nog
aan de laatste puntjes op de i, de tool is al wel beschikbaar via www.sinfore.nl/ivvu. Deze informatie vormt,
samen met de Woonzorgvisie, de basis voor inspiratiesessies op lokaal niveau. 

De dashboards, die zijn ontwikkeld door Sinfore koppelen de demografische ontwikkelingen aan prognoses van
zorgvraag (intramuraal en extramuraal) én het zorgaanbod aan postcode-4 gebieden. Deze informatie geeft dus
een precies overzicht van de ontwikkeling van zorgvraag en zorgaanbod per dorp of wijk, met een mogelijkheid nog
verder in te zoomen. Data kunnen in Excel worden gedownload. De vraagontwikkeling gaat uit van een
gecorrigeerde ZZP-prognose op basis van demografische ontwikkeling (75+ers). Aan de aanbodzijde zijn zo veel
als mogelijk de locaties van zorgaanbieders opgenomen, met een korte typering van de locatie en het aantal
verpleegplaatsen. Ook hier kan uiteraard volledig naar PC4 worden ingezoomd. Gegevens kunnen op elk moment
worden geactualiseerd. 
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Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/24080657a0a2/ivvu-project-wonen-en-zorg-13479819?e=d49cc07473
http://eepurl.com/geJsV1
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=98864cfb78953ebc9796ee6ce&id=250632eb39
https://us17.campaign-archive.com/feed?u=98864cfb78953ebc9796ee6ce&id=250632eb39
javascript:;


10-01-2022 12:45 IVVU project Wonen en Zorg 2040

https://mailchi.mp/24080657a0a2/ivvu-project-wonen-en-zorg-13479819?e=d49cc07473 2/6

Figuur 1: Printscreen Dashboard 2 : Demografie. Groei aantal 85+ers 2020 - 2030 

De dashboards zijn primair gericht op vormen van wonen met zorg, maar ook extramurale zorg is in één dashboard
weergegeven. Er zijn dashboards beschikbaar met gedetailleerde informatie over woningen, nabijheid van
voorzieningen, demografische ontwikkelingen, zorgvraag en combinaties daarvan. Data kunnen in Excel-tabellen
worden gedownload en elk dashboard heeft een toelichting. 
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Figuur 2: Printscreen dashboard 8: Vraag en aanbod. De benodigde extra plaatsen in 2030 ten opzichte van 2020 en VV-
locaties. Intramurale plaatsen kunnen ook gesubstitueerd worden door scheiden wonen en zorg. 

Door deze dashboards kunnen zorgorganisaties, gemeenten en andere beleidsmakers met de verzamelde
informatie aan de slag. Door het organiseren van inspiratiesessies willen we vanuit het project Wonen en Zorg
2040 het gesprek tussen zorgaanbieders en gemeenten aanjagen en ondersteunen.

Inspiratiesessies 
Deze inspiratiesessies worden georganiseerd als onderdeel van het project. We willen dat zoveel mogelijk
gebiedsgericht doen, bij voorkeur op gemeente-niveau. De sessies worden voorbereid met de projectleiding en de
betrokken zorgorganisaties, gemeenten en het zorgkantoor. Doel van deze bijeenkomst is:

Bespreken van de “gap”, gebaseerd op de analyses van Sinfore. Zie hiervoor www.sinfore.nl/ivvu en vooral
de gebiedsanalyse van Sinfore (volgt begin januari ’22 per gemeente),
Bespreken van de Woonzorgvisie van de gemeente,
Delen van ieders doelstellingen voor de middellange en lange termijn en beeld krijgen van prioriteiten,
Bespreken van mogelijke oplossingsrichtingen (zie ook het onderstaande overzicht),
Gezamenlijk identificeren van concrete kansen en mogelijkheden.
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 Variant Betrokken partijen Geschikt voor
ZZP

Voorbeelden

   4 5-7 6-8  

1. Zorgwoningen 
Beleggers/ontwikkelaars
zonder vaste zorgpartner 
 

x  x

Syntrus Achmea 
AM Let’s Live 
Confinnimo 
State Hilligersberg 
Apollo

  
Initiatieven lokale
woningcorporaties 
zonder vaste zorgpartner

x  x Nieuwe Lindescote

2.

Geclusterde zorgwoningen,
serviceflat / verzorgingshuis
2.0, omgebouwde scholen,
kantoren.

Initiatieven lokale
woningcorporaties 
Veelal in samenwerking met
zorgorganisatie 
 

x  X

Wonen, Zorg en
Ontmoeten St Jacob
Haarlem 
www.korian.nl/ 
Dagelijks leven

3.
Bestaande geschikte
appartementen

Woningcorporatie / belegger
i.s.m. zorgorganisatie x  x

Verzorgd wonen
Nieuwegein 
Kattenberg Aalten

4. Inclusieve wijk
Zorgorganisaties,
gemeenten,
welzijnsorganisaties

x x x
De Posten Enschede 
Oranjepark Ermelo

5. Landgoed/zorgboerderij Belegger, zorgorganisatie x x x Zorgerf Buitenland 
Grootenhout

6.
Zorghotel voor tijdelijk verblijf
met ondersteuning

Zorgorganisatie, belegger,
hotelketen. x  x

Van der Valk 
De Wartburg 
Zorgspectrum

7. Burgerinitiatieven Woningcorporatie, burgers  x  

OdenseThuis 
Het Zorgcluster, Oerle (’t
Stoom) 
Gedragen Wonen
Nieuwland  (Splitsing van
eengezinswoningen) 
Vledder           
Knarrenhof 
Ubuntuplein Zutphen

8.
Specifieke bouw voor
verpleging/verzorging, evt.
intramuraal

Veelal zorgorganisatie, soms
met corporatie of belegger

x x x

Bekende verpleeghuizen
in vele vormen 
IVVU-Verpleeghuis van
de toekomst

9. Gespikkeld wonen Woningcorporatie x   Couwenhoven
10. Versterking steunsystemen

wijk en dorp; welzijn/ontmoeten 
SOG-expertise in de buurt, 
Gidsfunctie

Gemeente,
welzijnsorganisaties,
zorgorganisaties,
woon-/zorgcoöperaties.

x   Voorbeelden Platform31 
OMU 
Oost voor Elkaar 
IVVU-project ONZe 
IVVU-project
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Steunsystemen 
IVVU-project ONUe

 

Alle
Zorgtechnologie en
domotia, meerwaarde in
alle settings

Verschillende aanbieders,
verschillende
oplvolgsystemen

x  x
In zorgorganisaties 
In de wijk 
IVVU-project

Proces Domeinoverstijgend
werken

Verbeterde arrangementen x x x Opella

We houden rekening met 2 à 3 sessies per gemeente. We willen vanuit het project eerst ervaring opdoen met de
aanpak en de werkwijze door middel van enkele pilots. Gekozen is voor de gemeenten De Ronde Venen,
Oudewater, Rhenen en Utrecht-West. Spoedig daarna (begin ’22) gaan we verder met andere gemeenten. Dit
proces zal naar verwachting ongeveer 6 tot 8 maanden in beslag nemen. 

Is uw gemeente geen pilot en wilt u wel meedoen? Zie het gele kader hieronder. 

Hartelijke groet, 
  
Arnout Siegelaar 
projectleider Wonen en Zorg 2040 

Kees Weevers 
algemeen secretaris 

Meedoen? 

Vanuit het project worden de komende maanden alle zorgorganisaties en gemeenten benaderd om
mee te doen aan een inspiratiesessie. Bent u contactpersoon bij een van de zorgorganisaties,

beleidsambtenaar of wethouder Wonen of Zorg bij een gemeente en u wilt niet wachten tot wij u
benaderen, maar snel met ons aan de slag, neem dan contact op via: 

arnout@woonzorgconcept.nl 
  

Het project is onderdeel van de Krachtig Verbindende Toekomstvisie Utrecht 
(zie ook: https://www.toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl/). 

Op deze website vindt u binnenkort alle relevante informatie en downloads. 

Het Project Wonen en Zorg 2040 is een initiatief van de IVVU en wordt bekostigd door 
Zilveren Kruis Zorgkantoor.  
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